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Resumo 

 

 

 

 

A bacia hidrográfica do rio Nabão faz parte da bacia hidrográfica do Tejo. Este trabalho tem 

como objectivo a modelação desta bacia e o estudo dos efeitos potenciais das alterações 

climáticas, na quantidade e qualidade dos seus recursos hídricos, subterrâneos e superficiais. 

Este estudo surge como uma ferramenta para a compreensão, projecção de respostas e 

adaptação às mudanças impostas, na exploração e gestão dos recursos hídricos, pelas 

alterações climáticas futuras. 

O Projecto Alterações Climáticas em Portugal. Cenários, Impactos e Medidas de Adaptação 

– SIAM, teve como objectivo a avaliação integrada da vulnerabilidade e adaptabilidade dos 

sistemas naturais e sociais, assim como os impactos derivados das AC. De entre as suas 

principais conclusões estão: a) uma progressiva redução da precipitação anual; b) uma maior 

redução da precipitação no Sul de Portugal aumentando a assimetria de disponibilidades 

hídricas; c) uma maior concentração da precipitação nos meses de Inverno. Estes efeitos, em 

conjunto com o aumento das taxas de evaporação (causado pelo aumento previsível da 

temperatura) irão provocar, segundo a maioria dos cenários climáticos, uma diminuição da 

recarga efectiva dos aquíferos, com consequências directas na piezometria dos sistemas 

aquíferos. 

 

Faz-se um enquadramento global e nacional do tema, caracterizando-se os cenários 

esperados e quantificando as alterações previstas no clima. É feita a caracterização da bacia 

hidrográfica do rio Nabão para enquadramento e definição das variáveis a modelar. 

Determina-se o Índice de Susceptibilidade dos sistemas aquíferos subjacentes à bacia 

hidrográfica do rio Nabão, de forma a determinar a variação da vulnerabilidade da área, às 

mudanças climáticas esperadas. 

Modela-se o escoamento superficial, a partir de um modelo hidrológico e introduzem-se as 

alterações aos padrões climáticos para a previsão do escoamento em 2050 e em 2100. 

Estima-se a variação da recarga e prováveis impactos na disponibilidade de água. 
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Abstract 

 

 

The Nabao river basin is a part of Tagus river drainage basin, one of the biggest and most 

productive river basin in Portugal. The study of the potential effects of climate change on 

underground water requires the use of modelling tools. Managers and policy makers can use 

these tools to predict and act accordingly to the expected changes of a system, in this case, 

the quality and quantity of underground water resources. 

 

The most important conclusions of SIAM I Project are: a) progressive reduction of annual 

precipitation; b) greater reduction in the south of Portugal that will increase the water supply 

asymmetry; c) higher precipitation concentration in the winter. These effects along with 

intensification of the evaporation rate (caused by the increasing temperature) will lead to a less 

effective aquifer recharge that causes direct consequences on the piezometry of aquifer 

systems.  

 

The global and national characterization of the subject is presented, along with scenario 

characterization and climate change quantification. The Nabao basin is described and the 

definition of the modelling variables.  

The aquifer systems, belonging to Nabao basin, susceptibility rate was determined, in order 

to conclude upon the changes of the area vulnerability to climate changes.  

The superficial draining was also modelled, based on a hydrological model that introduced 

changes in climate standards to predict draining in 2050 and 2100.  

The prediction of the recharge variation is presented along with the probable impacts in the 

water supply system. 
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1. Introdução 

1.1. Motivações 

«A mudança climática constitui uma ameaça sem precedente sobre a humanidade e sobre a 

natureza. O clima está a mudar devido às emissões de gases com efeito de estufa (GEE) para a 

atmosfera e às profundas alterações no uso dos solos, ambas provocadas pelas actividades 

humanas.» (Santos e Moita 2001b) 

 

Tem sido notória a alteração do clima, a não existência de estações do ano marcadas, a 

concentração da precipitação em alguns meses, temperaturas mais elevadas e a maior ocorrência 

de fenómenos climáticos extremos. 

Assim, surge a necessidade de criar cenários climáticos futuros, que nos permitam modelar as 

alterações impostas pelo clima, de forma a consciencializar as sociedades para a necessidade 

imperativa de parar e agir, minimizando e adaptando-nos às mudanças que se impõem. 

 

Os recursos hídricos são 

imprescindíveis para a vida e para 

a integridade dos ecossistemas. 

Cerca de 71% da superfície 

do Planeta é água. Como se pode 

ver na figura 1, desta, 97,5% é 

água salgada e apenas 2,5% 

corresponde a água doce. Destes 

2,5%, 68,9% encontra-se sob a 

forma de neve ou nos glaciares, 

29,9% corresponde a água subterrânea, 0,9% estão em outros reservatórios e apenas 0,3% em 

rios e lagos. (Miller, 2002) 

 

A água desempenha um papel fundamental no desenrolar de todas as actividades do ser 

humano: uso doméstico, actividades agrícolas e industriais. 

As actividades agrícolas são as que consomem mais água em Portugal (cerca de 75%), 

seguido da indústria. De frisar que se estima que cerca de 65% dos volumes de água consumidos 

na rega e aproximadamente 80% do consumo de água na indústria sejam de origem subterrânea. 

(Ribeiro, 2004)  

No abastecimento público das populações e nos sistemas multimunicipais, existe uma 

tendência de maior utilização dos recursos hídricos superficiais. No entanto, estes estão mais 

sujeitos a variações climatéricas e oscilações térmicas e são mais vulneráveis à poluição, pois 

encontram-se frequentemente em contacto directo com as diversas actividades do Homem. Por 

outro lado, Portugal Continental apresenta uma disponibilidade hídrica subterrânea elevada e de 

maior estabilidade, comparativamente com os volumes de água aproveitáveis em massas de água 

 

Figura 1 – Distribuição da água no Planeta (fonte: APRH) 
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superficiais, como rios, albufeiras ou lagos. Também o aproveitamento dos recursos subterrâneos 

exige uma menor aplicação de recursos económicos. (Ribeiro, 2004)  

As águas subterrâneas têm características que as diferenciam das águas superficiais, tais 

como os maiores tempos de residência e as muito menores velocidades de circulação, de que 

resulta uma maior interacção água-rocha. São, por esse motivo, consideradas geologicamente 

dependentes. Apesar de invisíveis, as águas subterrâneas fazem parte integrante do ciclo 

hidrológico e, por esse facto, estão obviamente sujeitas aos impactos das alterações climáticas. Os 

impactos far-se-ão sentir quer directa quer indirectamente na quantidade e na qualidade desses 

recursos. (Santos e Moita, 2001a) 

 

O Projecto SIAM (Climate Change in Portugal. Scenarios, Impacts and Adaptation Measures) 

teve o seu início em meados de 1999, com o objectivo de realizar uma avaliação integrada dos 

impactos e medidas de adaptação às alterações climáticas em Portugal Continental no século XXI.  

Este projecto constituiu a primeira avaliação integrada dos impactos e medidas de adaptação 

às alterações climáticas em Portugal Continental e também a primeira realizada para um país do 

Sul da Europa.  

Os estudos baseiam-se em cenários do clima futuro obtidos a partir de modelos de circulação 

geral da atmosfera e incidem sobre um conjunto de sectores sócio-económicos e sistemas 

biofísicos designadamente: recursos hídricos, zonas costeiras, agricultura, saúde humana, energia, 

floresta e biodiversidade e pescas. 

 

Nesta dissertação pretende-se avaliar os efeitos das alterações climáticas nos recursos hídricos 

da bacia hidrográfica do rio Nabão para os horizontes de 2050 e 2100, com base em modelação 

hidrológica e hidrogeológica.  

A escolha da bacia hidrográfica do rio Nabão deve-se, em primeiro lugar, ao facto de esta se 

inserir na bacia hidrográfica do Tejo, uma das mais expressivas a nível nacional. A bacia do rio 

Tejo é a maior do País e marca a transição entre o norte mais húmido e o sul mais seco.  

 Por outro lado, esta bacia foi seleccionada por existir uma estação de monitorização do 

escoamento superficial, do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), que é 

fundamental para a calibração dos modelos hidrológicos, assim como a existência de cinco 

aquíferos nesta bacia, que permite um estudo mais aprofundado das repercussões das alterações 

climáticas nos recursos hídricos subterrâneos. 

1.2. Objectivos 

O objectivo principal a que esta tese se propõe é o de compreender e prever a disponibilidade 

de água nesta bacia e a sua dependência das alterações climáticas bem como o efeito destas neste 

recurso para os horizontes de 2050 e 2100. 

De acordo com os cenários climáticos, os principais efeitos das alterações climáticas consistirão 

numa progressiva redução da precipitação anual, bem como num maior aumento de temperatura e 

numa maior concentração da precipitação nos meses de Inverno realçando, deste modo, a 

sazonalidade. 
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No que concerne os recursos hídricos, tais cenários terão as seguintes implicações: 

- Diminuição da recarga efectiva dos aquíferos e consequentemente diminuição das 

disponibilidades hídricas subterrâneas;  

- Alteração no equilíbrio da interface dos sistemas superficiais e subterrâneos, quer nos cursos 

de água altamente dependentes das águas subterrâneas em zonas áridas (Alentejo), quer nos 

aquíferos costeiros do Algarve;  

- Deterioração da qualidade da água devido aos processos naturais de salinização, devido ao 

aumento da evapotranspiração;  

- Modificação dos graus de susceptibilidade à contaminação agrícola dos aquíferos devido à 

alteração esperada dos tipos de cultura e à redução da recarga efectiva. 

 

A modelação hidrológica, surge como ferramenta útil na simulação do escoamento superficial, 

da infiltração e da recarga dos aquíferos subjacentes à bacia. 

Uma das grandes vantagens na utilização de modelos de simulação, tem a ver com o baixo 

custo associado à sua operação quando comparado com os ensaios in situ. Outra vantagem, é a 

possibilidade de efectuar previsões a partir de determinadas variações introduzidas no modelo. 

Para tal é, porém, essencial a existência de dados recolhidos no campo, disponíveis, que 

permitam a construção de uma base de trabalho de modelação 

O modelo hidrológico a usar será o TEMEZ. Um modelo que relaciona a precipitação com o 

escoamento. 

1.3. Organização 

O trabalho está organizado nas seguintes etapas: 

- Pesquisa bibliográfica, leitura e integração no tema; 

- Escolha da bacia e selecção das estações do SNIRH influentes no local; 

- Compilação, digitalização e organização dos dados estatísticos e informações existentes e 

disponibilizados.  

- Caracterização e interpretação hidrogeológica e geográfica da bacia hidrográfica do rio Nabão 

e dos respectivos aquíferos. Estas duas etapas foram realizadas com a ajuda de programas de 

ambiente SIG e são apresentadas no capítulo 5. 
 

- Caracterização climática do local, com base na análise de tendências (através do método de 

Mann-Kendall) de evolução do clima (precipitação e temperatura) e dos piezómetros; 

- Modelação hidrológica do escoamento superficial da bacia: conceptualismo e calibração do 

modelo TEMEZ. Este é um modelo hidrológico de precipitação-escoamento, que assume o intervalo 

de cálculo de um mês, simulando o fenómeno de transformação da precipitação em escoamento; 

- Introdução das variações climáticas previstas pelos cenários escolhidos e previsão dos efeitos 

na bacia e aquíferos; 

- Estudo dos parâmetros do Índice de Susceptibilidade da bacia hidrográfica do rio Nabão em 

ambiente SIG; 

- Introdução das alterações de algumas variáveis do Índice de Susceptibilidade previstas para 

os horizontes 2050 e 2110 e interpretação dos impactos na bacia. Estas últimas etapas fazem 

parte do caso de estudo da dissertação e são apresentadas no capítulo 6. 
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2. Metodologia 

2.1. Teste de Mann-Kendall 

O teste de Mann-Kendall é um método não paramétrico que detecta para cada mês e para a 

série total a existência, ou não, de uma tendência de subida ou descida de valores, significativa do 

ponto de vista estatístico. 

O teste funciona da seguinte forma:   

Para um certo dado, o teste determina a probabilidade Pi de o mesmo aparecer num dado mês 

i. Estas probabilidades são ordenadas e o valor P será comparado com os valores de todos os 

outros meses. Depois o modelo calcula o parâmetro estatístico S através da expressão (1). 
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De uma forma geral, se um conjunto de dados apresentar uma tendência de subida ou de 

descida, o parâmetro S será positivo ou negativo, respectivamente. Ao usar a função “sgn”, o 

algoritmo consegue detectar as tendências.  

O programa devolve também o declive dessa mesma tendência. 

  

2.2. Modelo de TEMEZ 

O modelo aplicável à bacia designa-se por TEMEZ. sendo um modelo hidrológico de 

precipitação – escoamento, apresentado por R. Oliveira (1998).  

É um modelo contínuo, agregado e determinístico, que assume o intervalo de cálculo de um 

mês. Este modelo simula o fenómeno de transformação da precipitação em escoamento, a partir 

de quatro parâmetros: o coeficiente de excedente (C), a capacidade de campo (H), a taxa máxima 

de infiltração (Imax) e a taxa de esgotamento do aquífero (α). 

 

Os dados de entrada do modelo correspondem às séries de precipitação mensal que ocorre 

sobre a bacia e a evapotranspiração potencial mensal da bacia. Esta última pode ser estimada, 

pelo método de Penman-Monteith (mais completo) a partir da temperatura do ar, da humidade do 

ar, da radiação solar e da velocidade do vento. (Oliveira, R., 1998) 
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Existem alguns erros associados á aplicação deste modelo, que importa referir:  

- erros associados à definição do modelo, através da não inclusão de variáveis e/ou processos 

relevantes (exemplo: no caso desta bacia, o modelo assume que tudo o que infiltra é para 

aquíferos contidos na bacia e, como já se viu atrás, a bacia drena para cinco aquíferos, dois deles 

muito extensos); 

- erros associados à calibração do modelo ao atribuir valores aos parâmetros do sistema.  

 

O modelo considera 

o subsolo da bacia 

dividido em duas 

grandes zonas: uma 

zona superficial não 

saturada e uma zona 

subterrânea saturada. A 

figura 2 esquematiza o 

funcionamento do 

modelo TEMEZ. 

Dois reservatórios 

simulam o 

armazenamento na 

zona não saturada do solo e na zona saturada (aquífero subterrâneo). A água armazenada no 

reservatório superficial corresponde à humidade do solo, enquanto que a água armazenada no 

reservatório subterrâneo corresponde ao armazenamento nos aquíferos da bacia. O reservatório 

superficial recebe água por precipitação, P, e perde por evapotranspiração, ET, ou por excesso da 

sua capacidade de armazenamento. O excedente, X, infiltra-se ou escoa-se superficialmente.  

 

O reservatório subterrâneo recebe água por infiltração, I, e perde por esgotamento do 

aquífero, G. O escoamento superficial total da bacia, Q, corresponde à soma do excedente 

superficial com a parcela proveniente do aquífero. (Oliveira, R., 1998) 

Na avaliação dos impactos das alterações climáticas sobre os recursos hídricos, torna-se 

necessário comparar duas séries climáticas distintas: uma de referência, a série histórica, que 

reflicta o clima actual e uma outra que resulta da aplicação das perturbações climáticas esperadas 

para cada cenário sócio-económico escolhido, à série de referência.  

Os cenários climáticos usados pelas diferentes metodologias neste capítulo resultam da 

afectação das anomalias climáticas previstas pelos modelos às séries históricas observadas. Deste 

modo, preserva-se a estrutura espacial do clima, a qual, em caso contrário, seria esbatida pelos 

modelos climáticos. (Santos e Miranda, 2006) 

 

 

 

Figura 2 – Esquema do modelo de Temez (fonte: Oliveira, R.) 
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3. Alterações Climáticas  

As alterações climáticas são, actualmente, consideradas, uma das mais sérias ameaças 

ambientais a nível global, com fortes impactos nos ecossistemas, na qualidade da água, na saúde 

humana e nas actividades económicas. Os efeitos nocivos deste fenómeno continuarão a aumentar 

até que os governos mundiais tomem medidas concretas para os parar e depois inverter.  

3.1. Conceitos Básicos 

Neste ponto, é nosso propósito definir alguns conceitos importantes no âmbito deste trabalho. 

A evaporação da água dos oceanos, fornece perto de 90% da humidade da atmosfera. Os 

restantes 10% vêm da evaporação proveniente de rios, lagos e plantas (evapotranspiração). No 

ar, o vapor de água condensa-se em nuvens e retorna sob a forma de precipitação. Desta, uma 

parte é absorvida pelas plantas, outra infiltra-se no solo, recarregando os aquíferos, e a restante 

refere-se a escoamento superficial, que retorna ao mar. Este é o ciclo da água. 

O ciclo natural do carbono consiste, essencialmente, nas trocas de dióxido de carbono 

(CO2), entre a atmosfera e os oceanos, e a biosfera (respiração dos organismos e fotossíntese). As 

erupções vulcânicas têm também uma importante contribuição natural para este ciclo.  

Gases com efeito de estufa de origem humana: a cada ano, a combustão de combustíveis 

fósseis, a desflorestação, a agricultura e a pecuária intensivas lançam sete mil milhões de 

toneladas de carbono na atmosfera e, destes, quatro são reabsorvidos pelos oceanos, pela 

vegetação e pelos solos, mas os três restantes acumulam-se na atmosfera, criando um 

desequilíbrio do ciclo do carbono, reforçando o efeito estufa e, consequentemente, perturbando a 

radiação terrestre.  

Define-se forçamento radiativo1, como a perturbação energética radiativa de um agente, 

que força o aparecimento de um desequilíbrio. Se a perturbação conduzir a um sobreaquecimento, 

o forçamento radiativo diz-se positivo e, se conduzir a um arrefecimento, considera-se negativo. 2 

 

Entende-se como mudança climática, aquela que resulta de alterações antropogénicas na 

composição da atmosfera ou no uso dos solos e outras actividades humanas e variabilidade 

climática as alterações no clima, que surgem por processos naturais internos ao sistema 

climático. 

A Alteração Climática corresponde a uma variação estatística significativa das médias que 

caracterizam o clima, durante um período suficientemente grande. Esta alteração pode advir de 

uma variabilidade climática ou de uma mudança climática.  

Considera-se que o Tempo é o estado da atmosfera numa determinada localização espácio-       

-temporal; para o descrever é necessário conhecer os valores das variáveis meteorológicas: 

Temperatura, Precipitação, Vento, Pressão, Humidade e Nebulosidade. 

                                                

 
1 Tradução de radiative forcing. 
2 Estas quatro definições foram elaboradas com a ajuda do Eng.º João Nascimento. 
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O conjunto dos estados da atmosfera num determinado local, define o Clima desse local. O 

clima constitui a descrição estatística das variáveis meteorológicas, durante períodos de tempo 

definidos (mínimo 30 anos). 

Os Modelos de Circulação Geral (MCGs) são os modelos climáticos mais fiáveis e completos. 

Dão-nos uma representação integrada e coerente do sistema climático e simulam a evolução do 

vento, temperatura, precipitação, humidade do solo, área coberta de neve, extensão das calotes 

polares, circulação oceânica e outras variáveis para todo o globo, em períodos da ordem de 

décadas a séculos. 

Os cenários climáticos envolvem projecções do clima futuro, baseadas na simulação da 

evolução do sistema climático obtida com MCGs. Não podem ser considerados previsões, uma vez 

que dependem dos cenários de emissões que, obviamente, contêm uma certa imprevisibilidade. 

(Santos e Moita, 2001a) 

 

A adaptação é uma forma de resposta, que procura diminuir os aspectos negativos dos 

impactos das alterações climáticas nos vários sectores socio-económicos e sistemas biofísicos, por 

outro lado procura também aproveitar os aspectos positivos que possam advir de tais mudanças. 

Para iniciar os processos de adaptação é necessário, primeiro, identificar os impactos das 

alterações climáticas.  

A mitigação é um processo que procura reduzir ou eliminar, as próprias causas da mudança 

climática. A Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança Climática e o Protocolo de 

Quioto, constituem dois processos internacionais muito importantes no domínio da mitigação. 

(Santos e Moita, 2001b) 

 

Em relação aos recursos hídricos, define-se água superficial como sendo aquela que chega 

por precipitação mas que não infiltra nem se evapora, escoando ou acumulando-se na superfície 

terrestre em lagos, rios e represas renovando-se em períodos muito curtos. (Miller, 2002) A água 

subterrânea está no subsolo e ocupa a zona saturada. É obtida por infiltração e percolação, de 

parte da precipitação, através das formações geológicas (poros, cavidades, fissuras…) até atingir 

os sistemas aquíferos. (e-geo.ineti.pt/geociencias) «As águas subterrâneas são um recurso natural 

imprescindível para a vida e para a integridade dos ecossistemas, representado mais de 95% das 

reservas de água doce exploráveis do globo.» (www.aprh.pt) 

 

A figura 3 resume as características dos sistemas hidrológicos. Os aquíferos podem ser 

confinados (quando a formação geológica está completamente saturada de água e está limitada 

no topo e na base por camadas impermeáveis ou semipermeáveis. A pressão da água nestes 

aquíferos é superior à pressão atmosférica) ou livres (existe uma superfície livre de água que está 

em contacto directo com o ar, ou seja, à pressão atmosférica. Neste caso a formação geológica é 

permeável e parcialmente saturada de água, sendo limitada na base por uma camada 

impermeável). Os aquíferos livres são superficiais ou subsuperficiais, o que facilita a sua 

exploração, recarga e contaminação. Podem, ainda, ser fracturados ou fissurados quando a sua 

porosidade e permeabilidade estão fundamentalmente relacionadas com fracturas que afectam o 

material de suporte. (e-geo.ineti.pt/geociencias) 
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Os aquíferos podem 

também ser 

classificados consoante 

a sua formação 

geológica, salientam-se 

os aquíferos porosos 

(contêm poros 

resultantes dos arranjos 

dos grãos) e os 

aquíferos cársicos 

(contêm cavidades 

originadas por 

dissolução da rocha que 

permitem uma circulação rápida da água). (www.aprh.pt) 

3.2. Efeito de Estufa 

«As interferências na remoção natural de gases com efeito de estufa (GEE), como são exemplo 

a desflorestação e o aumento das suas emissões, proveniente das actividades humanas, são as 

responsáveis pelas alterações climáticas constatadas no planeta.» (PNAC, 2001) 

«Os GEE são um importante subproduto da actividade industrial, e é por isso que as suas 

emissões têm vindo a aumentar constantemente desde a revolução industrial no século XIX.» (CE, 

2002) 

 

A mudança climática resulta, principalmente, das alterações na composição da atmosfera, 

especialmente no que respeita à proporção de GEE. 

Os principais GEE são: o vapor de água (H2O), o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o 

óxido nitroso (N2O), os clorofluorcarbonetos (CFC’s), os perfluorcarbonetos (PCF’s), o hexafluoreto 

de enxofre (SF6) e o ozono (O3). Estes gases têm diferentes tempos de residência na atmosfera e 

contribuem de forma variável para o aquecimento da atmosfera (tabela 1).  

GEE Origens Antropogénicas 
Tempo de 

residência na 
troposfera 

Aquecimento 
relativo (em 

relação ao CO2) 
Dióxido de 

Carbono 
(CO2) 

Queima de combustíveis 
fósseis, desflorestação e 

queima de plantas 
50 a 500 anos 1 

Metano 
(CH4) 

Arrozais, estrume, aterros, 
produção de carvão, jazidas 
de carvão e fugas de gás na 
produção de óleo e de gás 

ou dos pipelines 

9 a 15 anos 24 

Óxido Nitroso 
(N2O) 

Queima de combustíveis 
fósseis, fertilizantes, 
dejectos de animais 
mantidos fechados e 
produção de nylon 

120 anos 360 

Clorofluorcar-
bonetos 
(CFCs) 

Ar-condicionados, 
frigoríficos, espumas 

plásticas 
11 a 20 anos 1500-7000 

 

Figura 3 – Esquema dos sistemas hidrológicos (fonte: site INETI) 

Tabela 1 – GEE provenientes de actividades humanas (fonte: Miller) 
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A temperatura média da Terra resulta, dum equilíbrio entre o fluxo de radiação solar incidente 

absorvida (radiação que chega à superfície) e o fluxo de radiação solar emergente (radiação IV 

enviada para o espaço). É este efeito de estufa natural que permite a existência de vida na Terra, 

pois aumenta a temperatura média da atmosfera à superfície de -18ºC para 14ºC.  

 

A figura 4 ilustra o 

fenómeno a se chama efeito de 

estufa. Quando a energia solar 

aquece a superfície terrestre, a 

Terra emite parte desta energia 

sob a forma de radiação 

infravermelha (IV), que é 

absorvida pelo vapor de água e 

o dióxido de carbono, mas 

também por outros GEE 

presentes na atmosfera, 

retendo na atmosfera terrestre, uma percentagem cada vez maior, da radiação solar emergente. 

Assim, quando a concentração dos GEE aumenta (grande parte devido a emissões resultantes 

das actividades humanas), uma maior parte da radiação IV emitida pela superfície da Terra e pela 

troposfera é absorvida, alterando o equilíbrio natural e causando um aumento de temperatura. 

(Santos e Moita, 2001a) 

 

Como é visível na figura 5, as concentrações de CO2 têm variado significativamente nas 

últimas décadas. No período pré-industrial, de acordo com análises efectuadas na camada de gelo 

polar, a concentração de CO2 na atmosfera terrestre rondava os 280ppmv (partes por milhão em 

volume). No final da década de 50 do século XX, esta concentração já era de cerca de 315ppmv e, 

em meados da década de 80, subiu para 343ppmv. (www.siam.fc.ul.pt/siam.html) Actualmente, a 

concentração de CO2 atinge valores preocupantes de 379ppmv3. 

 

Segundo Santos (2002), o aumento da concentração dos GEE, potencia o efeito de estufa da 

Terra, provocando uma mudança climática e um aumento global da temperatura. Calcula-se que 

desde o início da Revolução Industrial, em meados do século XVIII, só as emissões de CO2 tenham 

contribuído em 60% para o acréscimo de 2,43W/m2 na quantidade de calor total absorvido pela 

superfície da Terra, em consequência do aumento do efeito de estufa.  

 

                                                

 
3 Dados IPCC. 

 

Figura 4 – Radiações solares incidente e emergente 
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3.3. Estado da Arte 

No sentido de minimizar as consequências, relativamente às Alterações Climáticas (AC), tem 

vindo a desenvolver-se um conjunto de instrumentos legais e técnicos. Estes instrumentos têm a 

função de identificar e analisar os impactos ambientais negativos provocados pelas AC e de 

promover a sua mitigação. 

Sendo um tema de crescente interesse global, têm sido desenvolvidos inúmeros estudos, 

publicados diversos artigos e realizadas várias conferências, dos quais se destacam os 

instrumentos mais relevantes. 

3.3.1. Situação Internacional 

Ao nível internacional salienta-se o IPCC (Painel Intergovernamental sobre Alterações 

Climáticas), criado em 1988. O seu papel é interpretar, numa base objectiva e transparente, a 

informação relevante para compreender a base científica do risco das AC antropogénicas, bem 

 

Figura 5 – Concentrações de dióxido de carbono no passado e estimativas para o futuro 
(fonte: site IPCC) 
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como os seus impactos e alternativas para mitigação e adaptação. (www.ipcc.ch) Existem já 

quatro relatórios de avaliação publicados, desde 1990, pelo IPCC. 

 

A organização é feita através de grupos de trabalho, para três áreas maioritárias: aspectos 

científicos do sistema climático e mudanças no clima; análise de opções de mitigação das 

alterações climáticas e vulnerabilidade dos sistemas sócio-económicos e naturais às alterações 

climáticas: consequências negativas e positivas e opções de adaptação. 

Das principais conclusões do terceiro relatório, em relação ao 1º grupo de trabalho (base 

científica), observa-se que a temperatura média global (TMG) à superfície aumentou 0,6ºC ao 

longo do século XX e que a maior parte do aquecimento ocorreu em dois períodos: 1910-1945 e 

1976-2000, com a década de 90 e, em particular o ano 1998, a destacarem-se como os mais 

quentes desde 1861. Pode ver-se a variação da temperatura superficial na figura 6. 

A figura 6 ilustra as variações da temperatura à superfície da terra. A linha que representa o 

valor zero, refere-se aos valores médios do período 1961-1990. Como se pode verificar, as 

temperaturas registadas nas últimas décadas não têm precedentes na história do planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É, também, registada a diminuição das extensões de gelo e da cobertura de neve em 

aproximadamente 10%, bem como uma redução em cerca de duas semanas na duração anual dos 

gelos e lagos gelados nas médias e altas latitudes do Hemisfério Norte ao longo do século XX. Em 

relação ao nível do mar, observou-se uma subida da média global entre 1 e 2mm por ano, durante 

o século XX. O aumento do nível médio do mar (NMM), nos últimos 100 anos, foi devido à 

dilatação térmica da camada superficial dos oceanos, provocada pelo aumento da TMG da 

atmosfera à superfície e ao degelo dos glaciares das montanhas. 

 

Figura 6 – Variações da temperatura à superfície da Terra (adaptado do site IPCC) 
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Existem ainda, mudanças noutros aspectos importantes do clima. É muito provável que a 

precipitação tenha aumentado de 0,5 a 1% por década no século XX, nas médias e altas latitudes 

do Hemisfério Norte, contra uma redução de 0,2 a 0,3% por década, da chuva nas zonas tropicais 

do globo. Para o Hemisfério Norte, também se estima que tenha havido um aumento de 2 a 4% de 

episódios de precipitação intensa. As situações de temperaturas baixas extremas, muito 

provavelmente, sofreram uma redução e as temperaturas altas extremas aumentaram. No 

Hemisfério Sul, os fenómenos de aquecimento conhecidos por El Niño, têm sido mais frequentes e 

intensos desde 1970, em relação aos 100 anos anteriores.  

 

Em algumas regiões (como Ásia e África), tem sido observado o aumento da frequência e 

intensidade de secas. Nos últimos 50 anos, observou-se um recuo da grande maioria dos glaciares 

de montanha e uma redução da massa de gelo nas grandes altitudes. Nas calotes polares a 

situação também é preocupante: a área de gelos marítimos estivais no Árctico reduziu-se de 16 a 

20% nos últimos 30 anos. Há uma redução significativa da salinidade e da densidade no Atlântico 

Norte, resultante de um maior afluxo de água doce, causado pela fusão dos gelos oceânicos, do 

degelo dos glaciares e de um maior escoamento nos rios. No Oeste da Antártida, onde a camada 

de gelo é mais vulnerável às alterações climáticas, porque a sua base está abaixo do nível médio 

do mar, os glaciares estão a perder massa e alguns deles a fluir mais rapidamente para o oceano. 

Apesar de tudo, algumas áreas do planeta não sofreram aquecimento nas últimas décadas, 

tais como os oceanos do Hemisfério Sul e partes da Antártida. 

 

As emissões de GEE e 

aerossóis, devidas às actividades 

humanas, continuam a alterar a 

atmosfera, de tal modo que se 

prevê poderem afectar o clima. 

Na figura 7 pode ver-se a 

evolução da concentração 

atmosférica dos GEE principais. 

A concentração atmosférica 

de CO2 aumentou 31% desde 

1750, para níveis que nunca 

haviam sido atingidos nos últimos 

420000 anos. Cerca de 3/4 das 

emissões antropogénicas de CO2, 

provêm da queima de 

combustíveis fósseis.  

Desde 1750, a concentração de metano CH4 aumentou 151%, o N2O existente na atmosfera 

subiu 17% e o O3 troposférico aumentou 36%.4 

                                                

 
4 Percentagens em relação aos valores de referência do ano 2000. 

 

Figura 7 – Indicadores da influência humana durante a 
Era Industrial (fonte: site IPCC) 
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Em relação às projecções para o futuro, o 3º relatório do IPCC prevê que as emissões de GEE 

antropogénicas continuem a aumentar, podendo o CO2 atingir valores entre os 540 e 970ppmv. 

Perante estes cenários, a reacção do sistema climático far-se-á sentir em: 

• aumento da TMG do planeta entre 1,4 e 5,8ºC no período 1990-2100;  

• aumento da concentração global de H2O na atmosfera e da precipitação durante o século 

XXI, principalmente no Hemisfério Norte e nas médias e altas latitudes;  

• aumento da frequência de ocorrência de fenómenos climáticos extremos, como 

temperaturas máximas e dias muito quentes, redução da amplitude térmica diurna, episódios 

de precipitação intensa, aumento de períodos de seca;  

• diminuição da cobertura de neve e da extensão de mar gelado e uma maior retracção dos 

glaciares; 

• aumento do nível médio global dos oceanos em 0,09m a 0,88m entre 1990 e 2100. (IPCC, 

2001a) 

Os principais impactos esperados por estas alterações, serão essencialmente uma redução 

generalizada na eficiência das culturas, um decréscimo da disponibilidade de água para as 

populações de zona com escassez de água, aumento de pessoas expostas a doenças que se 

disseminam por vectores ou através da água, aumento da mortalidade associada ao calor, 

aumento generalizado no risco de inundações quer por aumento de episódio de precipitação 

intensa, quer por subida do NMM, aumento das necessidades energéticas para arrefecimento 

devido às elevadas temperaturas estivais. (IPCC, 2001b) 

 

Actualmente é cada vez mais visível que mudanças, na quantidade de GEE e aerossóis, na 

radiação solar e nas propriedades da superfície terrestre, alteram o balanço de energia do sistema 

climático. 

O quarto relatório do IPCC, entretanto publicado, vem confirmar e reforçar algumas das 

previsões do 3º relatório. 

As concentrações de CO2, CH4 e N2O, aumentaram desde 1750 a 2005, como resultado das 

actividades humanas e alterações no uso dos solos. Segundo este relatório, o CO2 variou de 280 

para 379ppm (sendo que nos últimos 650000 anos a sua concentração se situou dentro do 

intervalo de 180 a 300ppm), o CH4 passou de 715 para 1774ppb e o N2O aumentou de 270 para 

319ppb. 

A compreensão da influência antropogénica no clima melhorou bastante, desde o terceiro 

relatório, sendo que, agora, se tem uma confiança muito elevada de que o aquecimento global 

está intimamente relacionado com a variação das actividades humanas desde 1750, com a 

chegada da Era Industrial. A maior parte do aumento observado nas temperaturas médias, desde 

meados do século XX, é, muito provavelmente, devida aos aumentos antropogénicos de GEE.  

O aquecimento do sistema climático é inequívoco e é evidente nas observações, o aumento da 

temperatura média do ar e dos oceanos, bem como o aumento do degelo e do NMM. Onze dos 

últimos doze anos (1995-2006) estão na lista dos doze anos mais quentes de sempre e a 

concentração média de vapor de água atmosférico, aumentou desde 1980. Na figura 8 pode ver-se 

a evolução da temperatura desde 1860 até 2000. 
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Observações desde 1961 mostram que, a temperatura média do oceano aumentou em 

profundidades até aos 3000m, pois o oceano absorve mais de 80% do calor adicionado ao sistema 

climático. A expansão dos oceanos, devido ao aumento da temperatura, tende a provocar uma 

subida do NMM. As camadas de neve de montanha e os glaciares recuaram em ambos hemisférios, 

como o rápido degelo da Gronelândia, o que também contribui para a subida do NMM, que se deu 

a uma taxa mais elevada no período 1993-2003, que em 1961-2003.  

 

 Registaram-se mudanças nas temperaturas e nas calotes polares, alterações na quantidade 

de precipitação, variações nos níveis de salinidade dos oceanos e mudanças nos padrões dos 

ventos. Estas alterações foram acompanhadas por maior frequência e intensidade de fenómenos 

climáticos extremos, incluindo cheias, episódios de precipitação intensa, ondas de calor, secas e 

furacões. No entanto, todas estas variações não se fazem sentir da mesma forma nas várias zonas 

do globo. Existem áreas sujeitas a consequências mais negativas que outras. 

 

Segundo dados 

registados, as 

temperaturas médias no 

Árctico aumentaram quase 

o dobro, em relação aos 

valores médios globais, nos 

últimos 100 anos, sendo 

que as temperaturas do 

permafrost subiram mais 

de 3ºC e a extensão do 

gelo do Oceano Árctico 

diminuiu cerca de 2,1-3,3% 

por década, desde 1978. 

Nas zonas Este da América 

do Norte e do Sul, no Norte 

da Europa e Norte e Centro da Ásia, observaram-se aumentos significativos na precipitação, ao 

passo que no Mediterrâneo, Sul de África e Sul da Ásia, se verificaram diminuições da precipitação. 

Estas mudanças na precipitação e evaporação sobre os oceanos, vão provocar alterações na 

salinidade dos mesmos, implicando águas mais frescas nas médias e altas latitudes e maior 

salinidade nas águas de baixas latitudes. 

Os ventos de médias latitudes tornaram-se mais fortes em ambos os hemisférios, desde a 

década de 60 e desde 1970 que se verificam cheias mais duradouras e intensas. Existe uma maior 

concentração de vapor de água atmosférico (o principal GEE), devido ao aumento da frequência de 

fenómenos de precipitação intensa. Também desde 1970, se tem vindo a observar, um aumento 

da actividade ciclónica tropical no Atlântico norte, associado ao aumento da temperatura 

superficial dos mares tropicais. 

 

 

Figura 8 – Evolução da temperatura (fonte: site IPCC) 



 16 

É provável, que as influências antropogénicas no clima, tenham contribuído para mudanças 

nos padrões do vento, afectando os percursos das tempestades tropicais e as temperaturas em 

ambos os hemisférios. A sensibilidade do equilíbrio climático é uma medida da resposta do sistema 

climático, ao forçamento radiativo contínuo; as alterações na quantidade de vapor de água 

atmosférico representam a maior reacção do clima. 

Em relação a projecções de mudanças futuras no clima, o 4º relatório do IPCC sugere que, 

num cenário de duplicação da concentração de CO2, é muito provável que o aquecimento global da 

superfície se situe entre 2 e 4,5ºC. 

As primeiras projecções do IPCC (em 1990), sugeriam um aumento da TMG em 0,15-0,3ºC 

por década, de 1990 a 2005. Os valores observados situam a média em 0,2ºC por década, o que 

faz aumentar a confiança nas projecções a curto prazo. 

Os modelos mostram que, mesmo que os agentes de forçamento radiativo se mantivessem 

constantes nos níveis do ano 2000, o aquecimento continuar-se-ia a fazer sentir nas próximas 

duas décadas, devido à lenta resposta dos oceanos. 

A continuação das emissões de GEE nas taxas actuais, ou ainda mais elevadas, poderá causar 

um maior aquecimento e induzir ainda mais profundas alterações no sistema climático, ao longo 

do século XXI. 

 

A figura 9 ilustra 

as projecções de 

variação de TMG e 

NMM para o século 

XXI. Em resumo, o 

melhor cenário prevê 

um aumento da 

temperatura em 

1,8ºC (em relação ao 

período 1980-1999) e 

o pior cenário aponta 

que o período 2090-

2099 seja 4ºC mais quente. 

O aquecimento tende a reduzir a captação de CO2 pelo solo e pelo oceano, o que resulta numa 

maior fracção de emissões antropogénicas que ficam na atmosfera. O aumento das temperaturas 

projectado para o século XXI dá-se em padrões geográficos: um maior aquecimento nos 

continentes e nas latitudes mais elevadas a Norte e um menor aquecimento nos oceanos do 

Hemisfério Sul e partes do Atlântico Norte. 

Os impactos deste aquecimento global, sentir-se-ão numa diminuição das coberturas de gelo e 

nos oceanos gelados, podendo o Árctico desaparecer por completo na época estival. As 

temperaturas quentes extremas, ondas de calor e fenómenos de precipitações intensas têm uma 

forte probabilidade de continuarem a tornar-se mais frequentes, bem como ciclones tropicais 

(tufões e furacões) mais potentes e com ventos mais fortes e chuvas intensas. As tempestades 

poderão mover-se em direcção aos pólos, implicando consequências nos padrões dos ventos, 

 

Figura 9 – Projecções para o aquecimento global e aumento do 
NMM no fim do século XXI (fonte: site IPCC) 
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precipitação e temperatura. Esperam-se variações na distribuição da precipitação, sendo esta em 

maior quantidade nas latitudes elevadas, e em menor nas zonas equatoriais. 

O aquecimento e a subida do NMM por factores antropogénicos, continuarão por séculos, 

devido às escalas temporais associadas às reacções e processos climáticos, mesmo se as 

concentrações de GEE estabilizassem. Os modelos sugerem que, mesmo para se estabilizar o CO2 

em 450ppm, isso implicaria reduzir as emissões cumulativas ao longo do século XXI de 2460 para 

1800Gt CO2. Num cenário ideal em que o forçamento radiativo estabilizasse, ainda se sentiria um 

aumento de 0,5ºC na temperatura média (até 2200) e a expansão térmica elevaria de 0,3 a 0,8m5 

o NMM até 2300. 

As emissões antropogénicas de CO2, passadas e futuras, continuarão a contribuir para o 

aquecimento e subida do NMM, por mais de mil anos, devido à escala temporal de remoção de 

CO2. (IPCC, 2007) 

 

As Alterações Climáticas são uma prioridade para a Comissão Europeia (CE, 2002), foram 

criados importantes instrumentos, como a UNFCCC (Convenção Quadro das Nações Unidas sobre 

Alterações Climáticas), assinada em 1992 na “Cimeira da Terra”, no Rio de Janeiro e ratificada por 

188 países. Esta Convenção tem, por principal objectivo, conseguir a estabilização das emissões 

de CO2 dos países industrializados, a um nível que se torne pouco perigoso. Este nível deverá ser 

atingido durante um período suficiente, para que seja permitida a adaptação natural dos 

ecossistemas às alterações climáticas, promovendo assim um desenvolvimento sustentável. A 

UNFCCC constitui um ponto de partida na consideração dos efeitos das AC em politicas sectoriais, 

tendo sido introduzido o princípio de responsabilidade comum, mas diferenciada: todos os países 

têm responsabilidades e deveres no esforço de redução das emissões de GEE, reconhecendo-se 

que o problema teve origem principalmente num conjunto de países e num determinado modelo 

de desenvolvimento.  

Posteriormente, o Protocolo de Quioto, adoptado em 10 de Dezembro de 1997, veio 

acrescentar novos compromissos mais exigentes. O protocolo de Quioto foi pioneiro a fixar um 

compromisso de redução, para os países desenvolvidos, das emissões de GEE. O objectivo de cada 

país deve ser alcançado no período de cumprimento 2008 – 2012, calculado como uma média 

desses cinco anos, sendo o esforço de redução global de, pelo menos, 5% para este período. Com 

apenas 5% da população mundial, a UE é responsável por 15% das emissões mundiais de GEE. Os 

países mais ricos e industrializados têm o dever de dar o exemplo na redução das emissões 

susceptíveis de causar impactos mais graves nos países em desenvolvimento. A UE acordou numa 

redução global de 8%, pretendendo reduzir as emissões de GEE em mais de 1% por ano, no 

período de 2012-2020. Portugal comprometeu-se, de 2008 a 2012, a limitar o seu aumento a 

+27% relativamente as emissões de 1990. (CE, 2002) 

No âmbito do protocolo, os seis GEE são considerados conjuntamente, sendo as reduções dos 

gases, avaliadas individualmente, em unidades de CO2 equivalente. Portugal beneficiou de um 

tratamento especial no seio da UE, ao ser-lhe atribuída a maior margem de aumento de emissões 

                                                

 
5 Valores em relação ao período 1980-1999. 



 18 

de GEE no valor de 27%, de 1990 até ao período 2008-2012 (ver tabela no Anexo I). Porém em 

2002 já tinha sido ultrapassado aquele valor. (Santos, 2002) 

 

Interessa salientar, também, o Programa Europeu para as Alterações Climáticas (PEAC), 

estabelecido em Junho de 2000, que procura ajudar a UE a cumprir as metas de Quioto, 

apresentando 40 medidas que poderiam reduzir as emissões duas vezes mais do que o nível 

exigido, e a Conferência das Partes, correspondente ao órgão supremo da Convenção Quadro 

das Nações Unidas, que se reúne anualmente, desde 1995, com o objectivo de examinar as 

obrigações das partes, bem como promover e rever tudo o que diz respeito à Convenção em 

questão. 

 

São inequívocas as evidências de aquecimento do sistema climático, sendo bem compreendido 

o papel dos GEE e a influência dos seus aumentos nas AC. 

Grande parte do aumento da TMG observado é, quase certo, devido ao aumento das emissões 

antropogénicas de GEE. O efeito directo das actividades humanas pode agora ser quantificado e 

sabe-se que causa um aquecimento global da superfície da Terra.  

O principal impacto, preconizado pelo quarto relatório do IPCC, é a projecção de um 

aquecimento de cerca de 0,2ºC por década, para as próximas duas décadas6. 

Por outro lado, estima-se que a emissão continuada de GEE nas taxas actuais ou superiores, 

poderá causar um maior aquecimento, que será passível de provocar ainda mais alterações no 

sistema climático durante o século XXI. O aquecimento global e a subida do NMM, por causas 

antropogénicas, poderá continuar durante séculos, devido às escalas temporais associadas aos 

processos climáticos e respostas, mesmo se as concentrações de GEE estabilizassem, ou mesmo 

regredissem. 

3.3.2. Situação Nacional 

Em Portugal tem-se adoptado a política seguida pela UE, implantando algumas medidas como 

a Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas (2001) que propõe os seguintes pontos: 

1 — Reiterar os compromissos internacionais e ratificar o Protocolo de Quioto; 

2 — Cumprir o objectivo de limitação das emissões; 

3 — Observar e estudar o clima e caracterizar a vulnerabilidade do nosso território; 

4 — Alargar o alcance das políticas e medidas de âmbito sectorial; 

5 — Potenciar o recurso aos mecanismos de mercado; 

6 — Estudar os sistemas de gestão florestal e de uso agrícola do solo; 

7 — Alargar a informação ao público aos sectores mais jovens da sociedade; 

8 — Ampliar o papel da Comissão para as Alterações Climáticas; 

9 — Estabelecer uma estrutura operacional para as alterações climáticas; 

10 — Desenvolver e aperfeiçoar um sistema de informação e comunicação. 

 

                                                

 
6 Segundo os cenários de emissão SRES. 
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A questão das AC é uma prioridade na definição de uma estratégia nacional de 

desenvolvimento sustentável. 

O instrumento mais activo na política nacional dentro da área das AC, é o Programa 

Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC), apresentado pela Comissão Nacional de 

Alterações Climáticas (criada em 1998), à qual compete a elaboração da estratégia e de 

relatórios nacionais em matéria de AC, bem como as suas sucessivas modificações.  

O PNAC (2001) é o primeiro a ser desenvolvido com o objectivo específico de controlar e 

reduzir as emissões de GEE, de modo a respeitar os compromissos de Portugal no âmbito do 

Protocolo de Quioto e da partilha de responsabilidades relativas à UE, bem como antecipar os 

impactos das AC e propor as medidas de adaptação que visem reduzir os aspectos negativos 

desses impactos.  

Este programa deve constituir o instrumento privilegiado de combate às AC e a primeira etapa 

de um processo, que envolve a sua regular revisão e adaptação às evoluções internacionais, 

comunitárias e nacionais. O PNAC-2004 contempla um conjunto de políticas e medidas (P&M), 

planeadas ou em vigor em 1 de Janeiro de 2005, com impacto no balanço nacional de gases com 

efeito de estufa. As P&M consideradas no PNAC-2004 foram revistas, encontrando-se descritas no 

PNAC-2006, havendo, em muitos casos, revisão das metas sectoriais para 2010. (IST, 2006) 

Este programa contém, essencialmente, medidas de mitigação e procura identificar de forma 

equilibrada e equitativa as responsabilidades de redução de emissões de GEE nos sectores da 

energia, indústria, transportes, agricultura, floresta, doméstico, serviços e resíduos para atingir o 

objectivo integrado de cumprimento do Protocolo de Quioto. 

 

O PNAC prevê, para a Península Ibérica, um aumento da temperatura entre 4 a 7ºC, um 

decréscimo da precipitação (com maior incidência nas zonas centro e sul) e uma alteração do 

padrão da distribuição mensal, com um decréscimo substancial na Primavera e um aumento no 

Inverno. 

Associada a esta previsão existe um conjunto de vulnerabilidades como: 

•  O incremento dos problemas de planeamento e gestão dos recursos hídricos, associados à 

redução das disponibilidades de água, ao aumento da variação sazonal do escoamento, ao 

aumento das necessidades de água para o sector agrícola e agravamento dos problemas de 

cheias e de qualidade da água;  

•  A subida do NMM nas costas portuguesas, estimada entre 25cm e 110cm, que põe em risco 

de perda de terreno, cerca de 67% das zonas costeiras;  

•  A diminuição da precipitação na Primavera e no Verão, que irá aumentar as necessidades 

de água para irrigação, conduzindo a uma deslocação das áreas de cultivo para Norte, e 

afectar as culturas de sequeiro, e por outro, o aumento das concentrações de CO2 que irá 

provavelmente estimular o crescimento das plantas;  

•  Ao nível da saúde humana, as mudanças climáticas poderão conduzir a um aumento do 

número de mortes relacionadas com períodos prolongados de temperaturas elevadas, a um 

acréscimo das doenças transmitidas pela água, pelos alimentos ou por outros vectores e a um 

agravamento dos problemas de saúde associados à poluição atmosférica; 
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•  Ao nível da produção de energia, as perdas de eficiência nas centrais termoeléctricas e nos 

sistemas de transporte e distribuição de energia eléctrica, poderão ser compensadas pelo 

aumento potencial da produção hidroeléctrica e solar. Ao nível do consumo de energia, o 

aumento das necessidades de arrefecimento deverá exceder os ganhos por menor 

aquecimento ambiente e de águas;  

• A ocorrência de Invernos mais quentes e de concentrações de CO2 mais elevadas, poderão 

conduzir a um aumento de produtividade da floresta em certas zonas do país; pelo contrário, 

a maior frequência de fenómenos climáticos extremos e o aumento do risco de incêndio, 

deverão conduzir a perdas de produtividade da floresta;  

• O aumento da temperatura superficial do mar e as mudanças no regime dos ventos, 

deverão alterar a distribuição e a abundância dos organismos marinhos e do seu alimento na 

costa portuguesa.  

O PNAC (2001) conclui, também, que o aumento da concentração de GEE está já a ter efeitos 

no clima. Desde 1861 que se observa um aumento significativo na TMG, +0,6ºC. Ao nível nacional 

a temperatura média do ar tem vindo a crescer desde a década de 1970 e os anos mais quentes 

encontram-se na última década: 1997 foi o ano mais quente com 16,6ºC de média anual. A 

precipitação (1931-2000) revela uma tendência decrescente generalizada. Desde 1976 existem 

diferentes tendências da precipitação, entre estações do ano, com uma redução significativa da 

precipitação acumulada durante a Primavera. Os dados climáticos sugerem uma tendência para 

um aumento de fenómenos climáticos extremos (secas e cheias), na última metade do século XX. 

Observa-se a redução das áreas geladas e da espessura do gelo; durante o séc. XX, o nível global 

dos mares subiu de 10 a 20cm e, em Portugal, o NMM registou um aumento de 1 a 2cm por 

década, no último século. 

A longo prazo (2000-2100) afirma-se que as concentrações de CO2, a nível mundial, poderão 

aumentar entre 90 e 250%, relativamente às concentrações de 1750. 

 

O Projecto Alterações Climáticas em Portugal. Cenários, Impactos e Medidas de Adaptação – 

SIAM, teve como objectivo a avaliação integrada da vulnerabilidade e adaptabilidade dos sistemas 

naturais e sociais, assim como os impactos derivados das AC. Este projecto surgiu da necessidade 

de observação sistemática do clima nacional, de análises sobre cenários, impactos possíveis e 

medidas de minimização aconselháveis, evidenciando e melhor caracterizando as áreas territoriais 

e sectores de actividade que se apresentem como vulneráveis. 

O SIAM encontra-se dividido em dez grupos, sendo que os resultados da primeira avaliação 

foram publicados em 2002. A segunda fase do projecto inclui novos estudos e foi publicada em 

2006. O SIAM constitui, assim, um excelente estudo no que concerne o desenvolvimento de 

estratégias, politicas de adaptação e mitigação dos efeitos negativos dessas alterações. 

No SIAM I, a análise do registo de dados reflecte um aumento da TMG da atmosfera à 

superfície, desde meados do século XIX. Durante o século XX esse aumento foi de 0,6±0,2ºC, 

sendo que o aquecimento se deu essencialmente em dois intervalos de tempo, 1910-1945 e 1976-

2000.  

As simulações do clima indicam que a maior parte do aquecimento, observado nos últimos 50 

anos, é devido, muito provavelmente, ao aumento antropogénico dos GEE na atmosfera. É 
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também muito provável que o aumento da temperatura na troposfera tenha contribuído para o 

aumento do nível médio do mar, da ordem de 10 a 20 cm, observado durante o século XX. 

(Santos e Moita, 2001a) 

 

Portugal Continental tem um clima mediterrânico, com a temperatura média anual a variar 

entre os 7ºC e os 18ºC. A precipitação média anual é ligeiramente superior a 900mm, com uma 

variação espacial muito pronunciada. 

A temperatura média do ar em Portugal Continental, no período 1931-2000 (figura 10), 

apresenta uma tendência crescente desde a década de 1970, tendo os 6 anos mais quentes 

ocorrido nos últimos 12 anos. Por outro lado, o aumento da temperatura média resultou de uma 

maior subida da temperatura mínima diária, do que da temperatura máxima diária. Assim, a 

amplitude térmica diária tem vindo a decrescer no período 1976-2000. 

Os dados da precipitação, no período 1931-2000, revelam uma tendência decrescente 

generalizada, que se torna mais pronunciada a partir de 1976. Existe uma redução significativa da 

precipitação acumulada durante a Primavera, acompanhada de variações menos claras nas 

restantes estações do ano. As tendências observadas parecem indicar uma redução da duração da 

estação chuvosa. 

 

Os dados climáticos de 

Portugal Continental sugerem 

uma tendência para um aumento 

de eventos meteorológicos 

extremos na última metade do 

século XX, que se traduzem num 

crescimento do número de dias de 

seca consecutivos, resultando 

num aumento da frequência de secas severas e extremas e num aumento do máximo anual de 

precipitação acumulada em 5 dias consecutivos (indicador de ocorrência de cheias). 

Em relação ao clima futuro de Portugal Continental, o SIAM I aplica modelos que utilizam o 

cenário IS92a, que consiste numa duplicação do forçamento radiativo dos GEE até ao fim deste 

século. Séries temporais da anomalia da temperatura médias (em relação aos cenários de 

controlo), mostram claramente uma tendência crescente e um aquecimento significativo durante o 

século XXI. Para 2100, a maioria dos Modelos de Circulação Global (MCGs) projectam um aumento 

de temperatura no intervalo 4-7ºC. Em relação à precipitação, quase todas as simulações indicam 

um decréscimo anual na ordem de 100mm. As mudanças climáticas afectam igualmente, o ciclo 

anual da precipitação, evidenciando um aumento no Inverno e um decréscimo substancial nos 

meses da Primavera. (Santos e Moita, 2001b) 

 

A simulação de controlo do clima recente de Portugal Continental, obtida com o modelo 

regional HadRM, representa satisfatoriamente o clima observado. Esta concordância dá alguma 

credibilidade aos cenários regionais de mudança climática utilizados. No período 2080-2100, o 

modelo projecta uma média das temperaturas mínimas no Inverno, que varia entre 6 e 16ºC 

 

Figura 10 – Temperatura média do ar em Portugal 
Continental no período 1931-2000 (fonte: SIAM I) 
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(actualmente o intervalo é de 2 a 12ºC), e para os meses de Junho, Julho e Agosto, a média da 

temperatura máxima sofre um aumento ainda mais substancial, que pode ultrapassar os 9ºC em 

certas regiões do interior centro. O número de dias em que a temperatura máxima excede os 35ºC 

aumenta significativamente em todo o país. 

A precipitação anual projectada pelo modelo regional, para o período 2080-2100, decresce 

praticamente em todo o país, verificando-se uma maior diminuição no Alentejo. A precipitação 

aumenta no Inverno em cerca de 20 – 50% e decresce em todas as outras estações do ano. 

Também a precipitação acumulada em dias de chuvadas intensas7, tende a aumentar e estes dias 

tendem a acumular-se nos meses de Inverno, podendo aumentar significativamente o risco de 

episódios de cheias. (Santos e Moita, 2001b)  

 

No livro SIAM II escreve-se que «a existência de alterações climáticas deixou de ser uma 

hipótese teórica a considerar, para ter que estar presente em quaisquer processos de decisão que 

visem a operação sustentada de actividades económicas em larga escala». A questão das AC, 

como resultado da acção humana, é hoje (quase) universalmente aceite como um dos maiores 

desafios a enfrentar nas próximas décadas. 

 

A reconstituição da história do clima da Terra revela frequentes variações climáticas, com uma 

forte regularidade temporal e em ciclos bem definidos. Nos últimos 400000 anos o clima da Terra 

apresentou uma alternância entre períodos glaciares frios e períodos interglaciares relativamente 

quentes. O clima nos últimos 8000 anos tem sido muito estável, criando condições especialmente 

favoráveis ao desenvolvimento das várias civilizações e da actual sociedade humana globalizante. 

Desde o início do século XX a TMG da atmosfera à superfície aumentou 0,6±0,2ºC8. As 

temperaturas no Inverno tiveram um aumento maior do que no Verão e, na Europa, o aumento de 

temperatura foi mais acentuado no Noroeste da Federação da Rússia e na Península Ibérica. Estes 

aumentos são anormais, tanto no valor como na rapidez com que ocorreram.  

A maior parte do aquecimento global observado nos últimos 50 anos resulta, provavelmente, 

das emissões para a atmosfera de GEE provocados pelas actividades humanas, especialmente a 

queima de combustíveis fósseis e as alterações no uso dos solos, em particular a desflorestação. 

A profunda dependência da economia mundial dos combustíveis fósseis indica que, as 

emissões antropogénicas de CO2 para a atmosfera vão continuar a aumentar nas próximas 

décadas. No início do século XXI, os combustíveis fósseis totalizavam cerca de 80% das fontes 

primárias de energia mundial e prevê-se que as emissões globais de CO2 para a atmosfera vão 

continuar a aumentar 60% até 2030, se não houver mudanças significativas nas políticas 

energéticas. 

 

No estudo do clima há várias fontes de incerteza, sendo disso exemplo, a incerteza associada à 

evolução das emissões globais de GEE durante o século XXI, nos cenários climáticos. No entanto, 

                                                

 
7 Quando a precipitação diária registada é superior a 10mm. 
8 Dados do IPCC. 
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as múltiplas observações e projecções indicam que a região mediterrânica e o Sul da Europa são 

mais vulneráveis às alterações climáticas antropogénicas que o Norte. 

A evolução do clima da Terra nas três últimas décadas, tornou clara uma tendência de 

aquecimento. Os 5 anos mais quentes dos últimos 150 anos (1998, 2003, 2002, 2001 e 1997) 

foram observados na última década. 

 

Portugal Continental localiza-se aproximadamente entre as latitudes de 37ºN e 42ºN e as 

longitudes de 9,5ºW e 6,5ºW, no extremo sudoeste da Europa. Portugal Continental é uma região 

que se estende mais latitudinalmente do que longitudinalmente, distando as regiões mais 

interiores, apenas cerca de 220Km do Oceano Atlântico. Outro dos factores determinantes do 

clima é a orografia da região, com áreas significativas das zonas Norte e Centro a ultrapassarem 

os 1000m de altitude. A variação dos factores climáticos é suficiente para induzir variações 

significativas na temperatura e, principalmente, na precipitação observadas em Portugal 

Continental. Veja-se a discrepância da região Noroeste, com alguns locais de precipitação superior 

a 3000mm, em relação às zonas do interior do Alentejo, onde a precipitação anual não ultrapassa 

os 500mm. 

 

O clima português sofreu, ao longo do século XX, uma evolução caracterizada por dois 

períodos de aquecimento, intercalados por um período de arrefecimento. Desde a década de 1970, 

a temperatura média subiu em todas as regiões de Portugal, a uma taxa de cerca de 

0,5ºC/década.  

A climatologia do período 1961-

1990, refere as médias das temperaturas 

no Inverno e no Verão. A temperatura 

mínima no Inverno é inferior a 0ºC, na 

parte mais alta da serra da Estrela e 

cerca de 10ºC na costa Sul e península 

de Setúbal; a temperatura máxima no 

Verão varia entre cerca de 17ºC, para a 

serra da Estrela, e valores superiores a 

32ºC, para as zonas do interior Centro e 

interior Norte. O número médio de dias 

por ano com temperatura máxima acima 

de 35ºC, apresenta o seu máximo 

absoluto na região de Mourão-Amareleja 

com valores superiores a 30 dias. 

Em relação à precipitação, a média anual em Portugal continental é de cerca de 900mm, sendo 

que, aproximadamente 42% ocorrem no Inverno e no Verão apenas chove 6%. A característica 

mais significativa que se observa na evolução temporal da precipitação sazonal média em Portugal 

Continental, é a redução de precipitação na Primavera nas últimas três décadas do século XX, 

acompanhada por aumentos muito ligeiros nas outras estações. 

 

 

Figura 11 – Evolução temporal das médias das 
temperaturas máxima e mínima em Portugal 
Continental (os valores das tendências para os 

períodos 1930-1945, 1946-1975 e 1976-2002 estão 
assinalados em ºC por década) (fonte: SIAM II) 
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Todos os modelos, em todos os cenários, prevêem um aumento significativo da temperatura 

média em todas as regiões de Portugal até ao fim do século XXI. No Continente são estimados 

aumentos da temperatura máxima no Verão entre 3ºC na zona costeira e 7ºC no interior, 

acompanhados por um grande incremento da frequência e intensidade de ondas de calor. Nos 

cenários SRES os modelos projectam um aumento da temperatura na Península Ibérica em 2100 

entre 2 e 8,6ºC em relação ao período de controlo (1961-1990). 

No que se refere à precipitação, a incerteza do clima futuro é substancialmente maior. No 

entanto, quase todos os modelos prevêem uma redução da precipitação em Portugal Continental 

durante a Primavera, Verão e Outono, que podem atingir valores de 20 a 40% da precipitação 

anual, com as maiores perdas a ocorrerem na região Sul. Para o Inverno, a maioria dos modelos 

prevê um aumento da precipitação, principalmente na região Norte. Constata-se, ainda, que na 

Primavera e Outono se detecta uma correlação entre as anomalias de temperatura e as anomalias 

relativas da precipitação, ou seja, as maiores anomalias de temperatura estão associadas às 

maiores perdas de precipitação. 

3.4. Impactos das Alterações Climáticas 

A interferência humana sobre o sistema climático está já a provocar mudanças no sistema 

climático, que se irão agravar ao longo do presente século. Face a esta situação, torna-se 

necessário avaliar a vulnerabilidade dos vários sistemas naturais e sociais às alterações climáticas, 

bem como os potenciais impactos, positivos e negativos, sobre esses sistemas. 

Os sistemas humanos são sensíveis às mudanças do clima, incluindo os recursos hídricos, a 

agricultura e a floresta, as zonas costeiras e os ecossistemas marinhos, indústrias e energia, 

seguros e outros serviços financeiros e a saúde humana. (IPCC, 2001b) 

De acordo com as principais conclusões do projecto SIAM, em Portugal esses efeitos traduzir-

se-ão essencialmente, numa progressiva redução da precipitação anual, num aumento de 

temperatura e numa maior concentração da precipitação nos meses de Inverno. 

3.4.1. Zonas Costeiras 

A linha de costa de Portugal Continental, tem uma extensão de cerca de 950 km. 

Aproximadamente 75% da população portuguesa vive na zona costeira, onde se localiza 

igualmente a grande maioria das grandes cidades. 

Os impactos mais importantes das AC nos oceanos, correspondem a um aumento da 

temperatura superficial dos oceanos e a um aumento do nível médio das águas do mar. Logo, é 

provável que se façam notar alterações no regime das ondas, na circulação oceânica, na salinidade 

e na cobertura de gelo oceânico. 

Os impactos mais relevantes, que resultam do aquecimento global e do aumento do nível 

médio das águas do mar são: o aumento do risco de inundação e a deslocação de zonas húmidas; 

a aceleração da erosão costeira; o aumento das inundações associadas ás tempestades e a 

intrusão salina nos aquíferos de água doce e a penetração de água salgada nos estuários. 

A análise dos resultados obtidos no desenvolvimento do projecto SIAM I, indica que há risco de 

perda de terreno em cerca de 67% das zonas costeiras.  
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3.4.2. Agricultura 

A distribuição actual das culturas agrícolas é condicionada pelo clima, pelo tipo de solo e pela 

disponibilidade de água para irrigação. A agricultura é uma das actividades que mais directamente 

é afectada pelas condições climáticas. O SIAM I foca dois tipos de culturas: o trigo (cultura de 

sequeiro) e o milho (cultura de regadio). Já no SIAM II alarga-se o estudo ao arroz e às pastagens 

e forragens. 

A produtividade das culturas será afectada pela mudança climática e pela alteração da 

concentração de CO2 na atmosfera9. Esperam-se problemas de stress hídrico no Verão para as 

culturas de sequeiro e estima-se que o aquecimento conduza a uma deslocação das áreas de 

cultivo para norte.  

As classificações dos Invernos e Verões alteram-se, pois o clima em geral torna-se mais 

quente. Tais mudanças implicarão a antecipação das datas de sementeira para ambos os tipos de 

cultura e o aumento de cerca de 30% das necessidades de água para culturas de regadio. A 

redução da disponibilidade de água para rega, particularmente no sul de Portugal, levará a que a 

agricultura seja provavelmente comprimida entre um aumento da necessidade de água e uma 

menor disponibilidade de água. 

À excepção das pastagens e forragens, todas as culturas sofrerão uma diminuição da 

produtividade. 

Devido à alteração para um clima mais quente, existe potencial para a expansão da área de 

cultura da vinha. 

O aquecimento global levará possivelmente a uma maior incidência de pragas e infestantes. 

No entanto, a actual grande incidência de doenças provocadas por fungos será provavelmente 

reduzida num cenário de menor precipitação na Primavera. 

3.4.3. Saúde Humana e Turismo 

Os avanços no sentido de se identificarem e reduzirem os perigos ambientais para a saúde têm 

sido lentos. Presentemente, a qualidade da água e do ar, ainda apresentam riscos significativos 

para a saúde. 

Os impactos das alterações climáticas traduzir-se-ão, essencialmente, em: 

•  aumento potencial de mortes relacionadas com o calor (que ocorrem após períodos 

prolongados de temperaturas elevadas);  

•  aumento potencial de doenças transmitidas pela água e pelos alimentos, sendo certo que 

temperaturas mais elevadas potenciam o crescimento e sobrevivência de elementos 

patogénicos, bem como a produção de biotoxinas. A acrescentar a tudo isto, fenómenos 

extremos de precipitação têm a possibilidade de aumentar a propagação de elementos 

patogénicos na água e nos alimentos; 

                                                

 
9 Elevadas concentrações de CO2 estimulam a produtividade das plantas e aumentam o uso eficiente da 

água; por outro lado o aumento da temperatura aumenta as necessidades de água. 
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•  aumento potencial de problemas na saúde relacionados com a poluição atmosférica. Se o 

clima aquecer, os níveis de ozono troposférico e de alergéneos de transmissão aérea poderão 

aumentar, contribuindo para o agravamento da asma e outras doenças respiratórias;  

•  alterações potenciais do risco de doenças transmitidas por vectores e roedores. Aumentos 

de temperatura e variabilidade de precipitação poderão traduzir-se em aumentos do risco de 

transmissão destas doenças (em particular doença de Lyme, da Leishmaníase e 

Leptospirose). 

 

Em relação aos três maiores distritos de Portugal prevê-se que as AC resultem num aumento 

do nº de dias confortáveis e com níveis de stress de calor ligeiro para os distritos do Porto e Lisboa 

e uma diminuição dos mesmos no distrito de Faro; espera-se um aumento dos períodos com dias 

de stress extremo pelo calor nos três distritos, com ondas de calor mais frequentes e intensas, 

sendo provável uma redução do número de dias com stress pelo frio nos três distritos. 

3.4.4. Energia 

Este sector representa o conjunto de actividades relacionadas com o carvão, petróleo, gás e 

abastecimento de água e electricidade. Como se trata de um mercado sobejamente conhecido, 

tem implicações na Oferta e na Procura. 

Os impactos na Oferta não serão significativos nas centrais termoeléctricas, mas prevê-se a 

redução da produção em todas as centrais hidroeléctricas, com excepção das situadas a Norte. É 

provável a redução da eficiência termodinâmica de motores e turbinas sob temperaturas 

ambientais mais elevadas e a diminuição da disponibilidade de água para arrefecimento em 

centrais térmicas. 

É esperado um aumento das perdas no transporte e distribuição de electricidade, no entanto 

prevê-se um melhor desempenho dos sistemas solares, devido à alteração do potencial de 

recursos energéticos renováveis. 

Em relação à Procura espera-se um decréscimo das necessidades de aquecimento em 

edifícios nos meses mais frios, mas um forte aumento das necessidades de arrefecimento 

ambiente, nos meses mais quentes. Tenderá a haver uma pequena, mas significativa redução nos 

consumos de energia para água quente. 

O facto de a estação quente se alargar e passar a abranger 8 a 10 meses na maior parte do 

território, levará a uma deslocação do pico de consumo eléctrico do Inverno para o Verão.  

3.4.5. Florestas e Biodiversidade 

As florestas em Portugal cobrem cerca de 36% da área total do país, constituindo uma 

importante reserva de biodiversidade que deve ser preservada.  

Esperam-se vários tipos de impactos das AC neste sector: 

� Impactos na Produtividade da Floresta e balanço de Carbono: 

• o funcionamento do ecossistema, a produção de matérias primas industriais e de serviços 

pela floresta, bem como a capacidade de sequestro de carbono, dependem da produtividade 

primária. Estima-se que esta venha a diminuir na maior parte do País devido ao aumento da 

deficiência hídrica no cenário climático futuro;  
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• as alterações da vegetação implicam a substituição dos tipos de floresta em determinadas 

áreas, desde que o tempo seja suficiente para permitir a migração natural das espécies; caso 

contrário, a vegetação existente poderá ficar sujeita a maior stress ambiental; 

• o previsível aumento da frequência de fenómenos climáticos extremos e do risco 

meteorológico de incêndio, poderão aumentar o risco de perdas de produtividade pela 

mortalidade e subsequente degradação do solo; 

• a capacidade de armazenamento de carbono poderá diminuir devido a decréscimos na 

produtividade primária, diminuição da biomassa vegetal devido a alterações na distribuição 

da vegetação e aumento da frequência de incêndios, e aumento da respiração do solo devido 

aos Invernos mais quentes, diminuindo a importância do carbono armazenado no solo; 

• no período seco, devido ao aumento de temperatura e diminuição de precipitação, tenderá a 

haver um aumento do stress ambiental. Já na estação das chuvas, o aumento da temperatura 

proporcionará um aumento de produtividade. No Norte a tendência é para um aumento de 

produção e o sobreiro beneficiará com a subida das temperaturas. No Centro espera-se uma 

diminuição de produtividade para o eucalipto e para o pinheiro-bravo e no Sul os impactos na 

produtividade serão mais negativos devido à maior aridez. 

� Impactos na Migração e extinção de espécies florestais chave: 

• as alterações acontecerão demasiado depressa para permitir a migração natural da maioria 

das espécies florestais, logo serão necessárias acções de reflorestação com espécies melhor 

adaptadas, para que ocorra um ajuste da composição das florestas às futuras condições 

climáticas; 

• haverá uma tendência de migração das espécies florestais de Sul para Norte, e do interior 

para o litoral; 

• algumas espécies florestais podem sofrer mortalidade severa nos limites mais secos da sua 

distribuição actual; alterações na dominância de espécies poderão ocorrer em simultâneo com 

alterações nas áreas de distribuição. 

� Impactos da Mudança Climática nos Fogos florestais: 

• prevê-se um aumento substancial do risco meteorológico de incêndio em todo o País e um 

prolongamento da época de incêndios, devido ao clima mais quente e à maior acumulação de 

material altamente combustível. 

� Impactos da Mudança Climática nas pragas e doenças: 

• as populações de insectos poderão ser pouco afectadas pelos Invernos mais quentes e as 

taxas de crescimento das populações existentes podem ser estimuladas pelo aumento de 

temperatura, podendo aumentar os danos causados por pragas nas regiões interiores e 

meridionais; 

• o aumento da temperatura invernal, quando acompanhada por humidade elevada, poderá 

favorecer os surtos de fungos patogénicos, causando a morte das árvores ou aumentando a 

vulnerabilidade à secura estival e aos ataques por outras pragas; 

• o risco de invasão por pragas e doenças de origem tropical ou subtropical irá aumentar com 

a globalização do comércio e a “tropicalização” do clima em Portugal. 

�Impactos da Mudança Climática na Biodiversidade e áreas protegidas: 
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• algumas populações animais (com distribuição geográfica limitada, habitats específicos, 

populações reduzidas) poderão não conseguir adaptar-se a alterações rápidas do clima, 

existindo o risco de extinção, principalmente em populações com baixas capacidades de 

reprodução e dispersão; 

• espécies endémicas (muito vulneráveis), que actualmente já estão ameaçadas, 

provavelmente extinguir-se-ão com o aumento da degradação dos seus habitats; 

• à medida que o clima se tornar mais quente, o risco de invasão por espécies exóticas de 

regiões mais quentes torna-se uma ameaça maior para a biodiversidade; 

• as alterações esperadas no coberto vegetal e a expansão das zonas semi-áridas nas áreas 

protegidas terão consequências importantes na conservação da biodiversidade, ao nível dos 

habitats e das espécies que deles dependem; 

• as áreas protegidas com maior vulnerabilidade10 são o Vale do Guadiana e a Costa Vicentina 

(Muito Elevada) e o Douro Internacional, o Estuário do Tejo e Montesinho (Elevada). 

3.4.6. Pescas 

Os cenários climáticos usados indicam que, até ao final do século XXI, poderá dar-se um 

aumento da temperatura superficial do mar na ordem dos 4ºC e também alterações no regime dos 

ventos, com consequências significativas para o afloramento costeiro e um possível acréscimo da 

turbulência das camadas superficiais. 

O aquecimento Global modificará a distribuição biogeográfica de muitas espécies marinhas e 

estuarinas por acção directa da temperatura nos organismos, esperando-se uma migração para 

Norte. 

Se a taxa de elevação do NMM exceder a capacidade de adaptação dos ecossistemas costeiros, 

que estão, também, limitados devido à compressão costeira (pela intensa ocupação humana da 

costa) resultará em inevitáveis perdas de habitats vitais para a sobrevivência das espécies das 

zonas costeiras. O aumento das temperaturas favorecerá a explosão populacional de algas tóxicas 

e poderá provocar mortalidades massivas de algumas espécies de bivalves; a maior ocorrência de 

tempestades na costa Ocidental terá consequências para a actividade e para algumas 

comunidades piscatórias. 

No SIAM I foram consideradas três espécies (sardinha, atum rabilho e polvo vulgar). 

Para a sardinha prevê-se um aumento de produtividade na costa Noroeste e um decréscimo da 

população jovem na costa Sudoeste. Em relação ao atum rabilho, as AC serão favoráveis pois 

permitirão uma melhoria no recrutamento e uma recuperação nas próximas décadas. Além de um 

aumento na produção, é possível que esta espécie estenda as suas migrações tróficas estivais 

mais para Norte. O polvo será beneficiado pelos aumentos esperados de temperatura, uma vez 

que esta afecta fortemente a sua taxa metabólica. Assim, desde que exista alimento disponível, o 

desenvolvimento e as condições de sobrevivência melhorarão, garantindo o aumento de produção 

desta espécie. 

                                                

 
10 Com base nas comunidades vegetais e animais e factores antropogénicos. 
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3.5. Modelos Climáticos e Cenários Sócio-Económicos 

Há, actualmente, um consenso bastante generalizado de que a interferência humana no ciclo 

do carbono a um ritmo muito elevado se poderá traduzir em alterações climáticas significativas e 

gravosas. Para se realizar a previsão das AC é necessário dispor de dados climáticos fornecidos por 

modelos.  

Os modelos climáticos são instrumentos de grande importância no estudo das AC porque 

permitem, por meio da simulação do sistema climático, interpretar o comportamento recente do 

clima e obter cenários do clima futuro. Os actuais modelos climáticos mais realistas e fiáveis 

incluem os subsistemas atmosfera e oceano, as suas interacções e a descrição dos vários 

processos físicos, químicos e biológicos que determinam o clima. No entanto os MCGs são 

necessariamente incompletos e envolvem vários tipos de aproximações. 

 

O Hadley Centre é o centro oficial do Reino Unido, para a investigação na área das alterações 

climáticas. Os trabalhos desenvolvidos no Hadley Centre pretendem compreender os processos 

físicos, químicos e biológicos que fazem parte do sistema climático e desenvolver modelos 

climáticos que o representem. O centro procura fornecer informações sobre as mudanças 

climáticas recentes e efectuar previsões das alterações futuras, para os próximos 100 anos. Assim, 

o Hadley Centre desenvolveu os modelos climáticos HadCM3 e HadRM2, usados no SIAM; a estes 

juntam-se os cenários de emissões de GEE do IPCC e obtêm-se as previsões desejadas. Estes 

MCGs simulam o sistema climático terrestre, incluindo a atmosfera e os oceanos, por meio de uma 

malha tridimensional com uma resolução horizontal de cerca de 300Km e com 10 a 40 níveis 

verticais. Um dos conceitos mais importantes associados aos modelos climáticos é o da 

sensibilidade climática – a razão entre um aumento da TMG da atmosfera à superfície e o 

forçamento radiativo positivo, que o provocou. 

A sensibilidade climática é o aumento da 

temperatura média global da atmosfera à 

superfície quando a atmosfera se ajusta a uma 

concentração fixa de CO2. Os modelos regionais 

têm tipicamente uma resolução de 30 a 50Km e 

são forçados pelas condições de fronteira 

gerados por um MCG. 

Para poder projectar os impactos das AC é 

necessário estimar as emissões futuras de GEE. 

Para tal há que ter em conta a evolução da 

sociedade e da tecnologia. É assim que se 

chega à concepção de cenários futuros de 

emissões de CO2 (figura 12). Os cenários não 

pretendem ser previsões ou projecções, mas antes extrapolar tendências demográficas, sociais, 

económicas e tecnológicas, constituindo descrições internamente coerentes de possíveis “futuros”. 

(Santos e Miranda, 2006) 

 

Figura 12 – Cenários SRES da 
concentração de CO2 (fonte: Santos e 

Miranda, 2006) 
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Com base no livro SIAM designam-se os cenários A1 por «Economia Global» e A2 como «Auto-

Suficiência Regional»; B1 é chamado de «Sustentabilidade Global» e finalmente B2 conhecido 

como «Sustentabilidade Rural». 

A construção destes cenários foi iniciada pelo IPCC no Special Report on Emission Scenarios 

(SRES). Os cenários SRES são baseados em quatro famílias de possíveis narrativas do 

desenvolvimento socioeconómico futuro – A1, A2, B1, B2 – que incluem de forma coerente os 

factores demográficos, sociais, económicos e tecnológicos. 

Os cenários sócio-económicos podem 

agrupar-se em quatro grandes famílias 

(figura 13): 

• A1: A família de cenários A1 descreve 

um mundo com um desenvolvimento 

económico muito rápido, progressiva 

introdução de novas e mais eficientes 

tecnologias e uma população global que 

atinge um máximo em meados do século 

XXI. Existe uma convergência ao nível 

das regiões, capacidade de construção e 

aumento da interacção social e cultural e 

uma redução substancial nas diferenças 

regionais do rendimento per capita. Este 

cenário desenvolve-se em três grupos 

que se distinguem pelo seu ênfase 

tecnológico: uso intensivo de energias 

fósseis (A1FI), fontes de energia não fósseis (A1T) e uma mistura entre estes dois (A1B). 

• A2: Esta família de cenários corresponde a um mundo profundamente heterogéneo com um 

desenvolvimento socioeconómico e tecnológico fragmentado em que a população mundial 

cresce durante todo o século XXI. Apoia-se na auto-subsistência e preservação das 

identidades locais, com o desenvolvimento económico orientado regionalmente. 

• B1: Este grupo descreve um mundo convergente que privilegia o desenvolvimento 

sustentável e as soluções globais para os problemas sociais e económicos. O crescimento da 

população atinge um pico a meio do século XXI e declina depois, havendo uma rápida 

mudança nas estruturas económicas com redução dos materiais e introdução de tecnologias 

limpas e mais eficientes. 

• B2: nesta família o mundo é descrito como centrado na procura de soluções locais para os 

problemas sociais, económicos e ambientais e no qual a população cresce até ao final do 

século XXI, mas a um ritmo inferior do cenário A2. Tem um nível médio de desenvolvimento 

económico e mudanças tecnológicas menos rápidas mas mais diversificadas comparando com 

os cenários A1 e B1 (IPCC, 2007) 

De um modo geral as famílias de cenários A1 e A2 (com mais motivações económicas) 

projectam uma maior quantidade de emissões de GEE até 2100 e consequentemente conduzem a 

um maior aumento da temperatura média global do que as famílias de cenários B1 e B2 (com mais 

 

Figura 13 – Cenários Socioeconómicos 
dominados pelo tipo de governação (eixo 
horizontal) e valores predominantes (eixo 

vertical) (fonte: www.siam.fc.ul.pt/siam.html) 
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motivações ambientais). No eixo horizontal, as famílias A1 e B1 são orientadas para uma elevada 

coordenação global e A2 e B2 para um ênfase no esforço local. 

As tendências contraditórias que orientam cada eixo encontram-se hoje em dia todas 

presentes. Assim, não é possível dizer que caminhamos decididamente no sentido de um dos 

cenários, ou que estamos presentemente mais alinhados com um deles. (Santos e Miranda, 2006) 

 

No estudo do clima e dos cenários climáticos futuros há várias fontes de incerteza: 

conhecimento imperfeito do comportamento passado das variáveis que descrevem o clima, em 

particular a temperatura média global, devido principalmente ao número reduzido e à distribuição 

pouco homogénea das estações meteorológicas a nível mundial, às mudanças na instrumentação 

usada e no ambiente urbano ou rural onde essas estações se encontram; conhecimento limitado 

dos fenómenos físicos, químicos, biológicos e geológicos que se processam no sistema climático; 

necessidade de utilizar aproximações para simular o comportamento e as interacções das várias 

componentes do sistema climático nos modelos climáticos, em especial, parametrização para 

representar fenómenos, como por exemplo a formação de nuvens, que se processam em escalas 

espaciais de dimensão inferior à malha dos modelos computacionais. 

Os cenários climáticos futuros contêm também a incerteza associada à evolução das emissões 

globais de GEE durante o século XXI. 
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4. Impacto das Alterações Climáticas nos Recursos Hídricos  

4.1. Enquadramento 

O efeito das mudanças climáticas nos recursos hídricos é uma questão fundamental para a 

economia e para a vida das populações. Mesmo que as emissões de gases com efeito de estufa 

(GEE) estabilizassem hoje, os aumentos de temperatura e consequentes impactos, incluindo a 

disponibilidade de água e episódios de cheias, continuariam por vários anos. 

Nas últimas décadas, têm-se observado episódios de precipitação intensa e outros 

acontecimentos climáticos extremos como cheias severas, secas e ondas de calor. Os modelos 

climáticos projectam um aumento em frequência e intensidade destes fenómenos. As mudanças 

na precipitação, o aumento da temperatura e a redução das camadas de gelo terão impactos na 

quantidade e qualidade de água. Assim urge implementar sistemas de gestão dos recursos hídricos 

que incorporem as mudanças do clima nas decisões de planeamento e investimento. O 

conhecimento actual é suficiente para que se comece a agir. (EEA, 2007) 

Uma vez que as variações do clima têm impactos directos nos recursos hídricos, estes 

revelam-se um domínio fundamental para a avaliação dos impactos das alterações climáticas (AC) 

nas actividades humanas, pois condicionam uma multiplicidade de sectores da actividade 

económica e social. 

A água é utilizada, não só para satisfazer diversas actividades humanas, como domésticas, 

industriais, agrícolas, energéticas, piscícolas, recreativas, de navegação e de depuração de 

efluentes, mas também para assegurar uma boa qualidade ambiental e uma boa saúde dos 

ecossistemas. Na realidade, a disponibilidade de água de qualidade adequada e a ocorrência dos 

fenómenos extremos relacionados com a água – as cheias e as secas – condicionam a localização 

dos aglomerados urbanos, das áreas industriais e agrícolas, dos centros de produção de energia e 

das actividades comerciais. (Cunha, 2006a) 

 

Vivemos no Planeta Azul, o único planeta conhecido com uma preciosa quantidade de água, 

cerca de 71% da superfície da Terra. A água é a base da vida e nenhuma planta ou animal poderá 

sobreviver sem ela e não existem, ainda, substitutos para a maioria das suas aplicações. A água 

também desempenha um papel muito importante na modelação da superfície terrestre, na 

moderação do clima e na diluição dos poluentes. 

A água tem uma combinação de propriedades importantes, como a permanência no estado 

líquido num grande intervalo de temperaturas (0ºC a 100ºC); a grande quantidade de calor que a 

água líquida pode acumular, sem grandes variações na sua temperatura; as pontes de hidrogénio; 

o facto de, no estado líquido, poder dissolver uma variedade de compostos; a capacidade de filtrar 

as ondas da radiação ultravioleta que poderiam aquecer alguns organismos aquáticos; a sua 

elevada tensão superficial e o facto de expandir quando congela. 

A água doce, apesar de ser uma pequena percentagem da água total, é continuamente 

recolhida, purificada, reciclada e distribuída através do ciclo hidrológico. O aquecimento global 

poderá alterar este ciclo hidrológico global. Uma atmosfera mais quente irá aumentar as taxas de 
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evaporação, alterar os padrões de precipitação, causando problemas no abastecimento de água de 

formas imprevisíveis. (Miller, 2002) 

A água subterrânea resulta de uma acumulação ao longo de períodos de tempo variáveis, 

entre meses e milhares de anos, não se encontrando directamente exposta às condições 

climáticas. Move-se muito lentamente, podendo emergir nos rios, lagos e oceanos ou abastecer 

furos e poços.  

As águas subterrâneas apresentam, geralmente, composição química, pH e mineralização total 

dentro dos parâmetros exigidos pela lei, podendo ser utilizadas directamente sem qualquer 

tratamento, na grande maioria dos casos. Actualmente, a água subterrânea assume um papel 

primordial no desenvolvimento socio-económico, viabilizando as mais diversas actividades e 

constituindo, por vezes, a única fonte de água para o abastecimento urbano, industrial e agrícola. 

(Miller, 2002) 

 

O IPPC prevê um aumento da temperatura média do ar entre 0,8°C e 2,6°C em 2050, e entre 

1,4°C e 5,8°C em 2100. Este aumento não se fará sentir de igual forma em todo o planeta, assim, 

são esperados aumentos no intervalo de 2-8,6ºC para a Península Ibérica em 210011. O estudo 

prevê ainda um aumento da precipitação média anual nas regiões correspondentes a latitudes 

mais elevadas, assim como nas regiões equatoriais, em oposição a uma diminuição da precipitação 

nas regiões sub-tropicais. A frequência e magnitude de situações de cheia irá, provavelmente, 

aumentar devido à concentração da precipitação no Inverno, na maioria das regiões do mundo. 

Por outro lado, a diminuição do escoamento irá também contribuir para um aumento dos 

problemas ocasionados pelas secas.  

As alterações nos regimes de precipitação e temperatura, devido à mudança climática, 

induzirão variações no escoamento, na recarga dos aquíferos, na frequência e magnitude de cheias 

e secas, bem como na qualidade dos recursos hídricos. (Santos, 2006) 

 

As AC podem ter efeitos adversos na quantidade e na qualidade dos recursos hídricos, uma 

vez que se prevê que interfiram no ciclo hidrológico e nos sistemas que afectam outras variáveis 

como sejam a intensidade e frequência das cheias e secas, a disponibilidade e procura de água e a 

temperatura e nutrientes da água.  

As variações nos ciclos hidrológicos dos rios são determinadas sobretudo pela sazonalidade da 

precipitação e da temperatura que condicionam a existência de chuva ou neve. Devido ao aumento 

da temperatura e diminuição da precipitação é esperada uma diminuição do caudal dos rios do sul 

da Europa.  

Os impactos na qualidade da água advêm principalmente das mudanças nas temperaturas. O 

aumento da temperatura da água corrente provoca uma redução do oxigénio contido e potencia a 

respiração biológica, o que poderá resultar numa diminuição do oxigénio dissolvido, esse aumento 

de temperatura poderá causar variações nos habitats e distribuição dos organismos aquáticos, 

                                                

 
11 Em relação ao período de controlo 1961-1990. 
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alterações na estratificação térmica da água em lagos, menor formação de gelo e mudanças no 

ciclo dos nutrientes dos sistemas aquáticos e no crescimento de algas. (EEA, 2007) 

 

A consciencialização destas previsões impõe uma emergente necessidade de adaptar a gestão 

dos recursos hídricos aos desafios futuros que, provavelmente, enfrentarão. 

A água é uma parte muito importante em todos os sectores da nossa sociedade. Quanto aos 

efeitos na economia, os sectores mais afectados serão a agricultura (aumento da procura para a 

irrigação), a energia (redução do potencial hidroeléctrico e disponibilidade de água para 

arrefecimento), a saúde (degradação da qualidade da água), a recreação (actividades turísticas 

que dependam da água), as zonas piscatórias e a navegação. As previsões apontam para impactos 

severos na biodiversidade, cheias na Europa central, problemas de energia, saúde e ecossistemas 

no Norte europeu e escassez de água nos países do Sul da Europa.   

Para além da ameaça que as AC representam, há que ter em conta outras questões que 

afectam a gestão da água na Europa, como o aumento das necessidades de água para a 

agricultura e para o turismo e as alterações do uso do solo, bem como a construção em leitos de 

cheia. As estratégias de adaptação necessitam de ser uma parte importante das políticas nacionais 

e nas estruturas institucionais. Se forem implementadas soluções win-win, cujos objectivos 

beneficiem também outros aspectos, a adaptação poderá ser facilitada. (EEA, 2007) 

Desde 1900, o uso global de água (70% agricultura, 20% indústria 10% doméstico) aumentou 

nove vezes, com a irrigação a representar o maior aumento de necessidades de água, como se 

pode observar na figura 14. Devido à elevada taxa de crescimento da população e ao rápido 

desenvolvimento económico, as taxas globais de exploração de água doce deverão duplicar nas 

próximas décadas, excedendo a disponibilidade da mesma em muitas das zonas do planeta, com a 

agravante de que a sua distribuição no planeta não coincide com a distribuição da população 

mundial. 

 

A escassez de água define-se como 

um desequilíbrio entre as 

disponibilidades e as necessidades de 

água. Pode então surgir escassez de 

água quando se enfrenta um período de 

seca, em que durante mais de 20 dias a 

precipitação é 70% mais baixa e a 

evaporação é mais elevada que o 

normal ou quando há uma desidratação 

do solo, geralmente devida à 

desflorestação e mau uso do solo. 

 

De acordo com a ONU, cerca de 500 

milhões de pessoas sofrem de stress 

hídrico e este número poderá aumentar para 3 biliões em 2025. Num futuro próximo, a escassez 

de água poderá originar vários milhares de refugiados ambientais. É, portanto, fundamental que 

 

Figura 14 – Uso global da água (fonte: Miller) 
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se ponham em prática soluções para um futuro hídrico sustentável. Existem algumas formas de 

aumentar as reservas de água doce: construir barragens para armazenamento do escoamento; 

transportar água superficial a partir de uma outra área; captar e recolher água subterrânea, sem 

sobreexploração dos aquíferos; proceder à dessalinização de água salgada; melhorar a eficiência 

do uso da água e reutilizar águas residuais tratadas. 

É, também, necessário implementar estratégias para uma irrigação eficiente dos campos 

agrícolas, promover o uso de tecnologias que ofereçam uma poupança de água, melhorar a gestão 

integrada de bacias hidrográficas e reservas subterrâneas, manter a qualidade da água e preservar 

a saúde ecológica dos sistemas aquáticos. (Miller, 2002) 

 

Ao nível da Europa, as conclusões apontam para um aumento da temperatura média anual de 

pelo menos 0,4ºC por década, em particular na costa atlântica da Europa meridional. Este 

aumento será particularmente pronunciado no Verão, esperando-se um aquecimento com uma 

taxa de crescimento dupla da do norte da Europa. A precipitação média anual na Europa 

meridional pode decrescer ligeiramente a uma taxa máxima de 1% por década. Além disso, 

esperam-se alterações sazonais importantes. Os Invernos deverão tornar-se mais húmidos, com 

um aumento de precipitação de 1% a 4% por década, enquanto os verões deverão tornar-se mais 

secos, com uma redução de cerca de 5% por década. 

Uma consequência destes cenários será um decréscimo do escoamento anual na Europa do 

sul. Como a precipitação tende a concentrar-se no Inverno, a variabilidade sazonal do escoamento 

tenderá a aumentar. O risco de secas estivais tenderá, também, a aumentar na Europa meridional 

e a possibilidade de o reduzir estará condicionada pela capacidade de armazenamento do 

escoamento invernal. A frequência e intensidade dos episódios de precipitação intensa tenderão a 

aumentar, especialmente no Inverno, aumentando o risco de inundação. É igualmente expectável 

que a frequência e a intensidade das vagas de calor estivais tendam a aumentar. Outras 

conclusões apontam para modificações negativas da qualidade da água. (Santos e Miranda, 2006) 

É necessário intensificar a investigação nos domínios da modelação, das características dos 

aquíferos, das taxas de recarga, da intrusão salina, assim como da monitorização das extracções, 

para produzir estudos que sirvam de base para uma avaliação correcta dos impactos das 

alterações climáticas e da subida do nível médio da água do mar na recarga e nos recursos 

hídricos subterrâneos. (IPCC, 2001b) 

 

Segundo o IPCC, o efeito das AC no escoamento e na recarga dos aquíferos varia 

regionalmente e, também, com os cenários escolhidos, dependendo das variações na precipitação. 

No entanto têm sido observadas tendências de variações temporais (sazonalidade) do escoamento 

em diversas áreas, e o pico do escoamento, provavelmente, deslocar-se-á da Primavera para o 

Inverno. Prevê-se, também que a qualidade da água possa ser degradada pelo aumento da 

temperatura das águas, o que poderá ser compensado por um aumento do caudal. As mudanças 

do sistema climático não deverão ter um grande impacto na procura de água para os usos 

doméstico e industrial, mas terão uma forte influência nas exigências de água para irrigação. 
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4.2. Impactos das Alterações Climáticas nos Recursos Hídricos de 

Portugal 

Num ano médio, Portugal recebe cerca de 960mm de precipitação, sendo, no entanto, a sua 

distribuição espacial, bastante irregular, a bacia do Tejo faz a divisão entre o norte húmido, e o sul 

mais seco. Para além disto, há um distribuição assimétrica ao nível das estações do ano, com 

Dezembro e Janeiro a serem os meses mais chuvosos e Julho ou Agosto a atingirem os mínimos 

de pluviosidade. 

A temperatura média é de cerca de 14ºC e é sobretudo regulada pela altitude, latitude e 

proximidade ao mar. As temperaturas também apresentam um claro padrão sazonal, com os 

mínimos a ocorrerem nos meses de Janeiro ou Fevereiro e as temperaturas mais elevadas a 

ocorrerem em Julho ou Agosto. 

 

Em relação à evapotranspiração potencial, as estimativas, revelam uma média de 1100mm, 

atingindo valores mínimos em Dezembro e Janeiro e máximos no pico do Verão. O escoamento é 

influenciado pela variação sazonal e espacial das variáveis climáticas, assim o escoamento em 

Portugal é bastante irregular, com uma média anual de 385mm, atingindo valores máximos nos 

meses de Fevereiro, dois meses após a ocorrência de precipitações máximas. No caso das cheias, 

que ocorrem por todo o país, conclui-se que os valores de precipitação diária para um período de 

retorno de 100 anos vão de 70 a 310mm e para chuvadas de 30minutos, de 26 a 60mm. A 

duração das cheias pode ir de algumas horas até algumas semanas e acarreta diversos prejuízos 

materiais e em casos extremos, humanos. 

Os usos de água estão principalmente relacionados com os usos domésticos, indústria, 

agricultura e turismo. A procura de água ascende a 10000hm3 e as bacias do Tejo e do Douro 

asseguram metade dessa procura. O volume de água fornecido anualmente à população é cerca de 

623hm3. Em média, só cerca de 70% das necessidades de água para irrigação são satisfeitas. 

(Santos e Moita, 2001) 

 

Portugal Continental tem 15 Bacias Hidrográficas (figura 15), sendo a bacia hidrográfica do 

Tejo a maior do país. Dentro de cada uma destas bacias hidrográficas principais existem vários 

cursos de água importantes que constituem sub-bacias. Na figura 16 apresentam-se algumas sub-

bacias individualizadas, no âmbito do projecto SIAM. 
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O impacto das AC nos recursos hídricos depende, não só das mudanças no volume, padrões e 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas, como também das características do sistema, 

como variações de pressão, evolução da sua organização e quais as adaptações a serem 

implementadas. As alterações “não-climáticas” poderão vir a ter um maior impacto nos recursos 

hídricos que as AC. Sistemas não geridos estarão mais vulneráveis às mudanças do clima, logo a 

implementação de uma gestão integrada dos recursos hídricos irá aumentar o potencial de 

adaptação às alterações. (IPCC, 2001b) 

 

Os cenários sócio-económicos apresentados pelos modelos climáticos indicam uma pequena 

subida da precipitação anual para a zona Norte de Portugal Continental e uma descida para as 

zonas do Sul. Os modelos também estimam uma subida da assimetria sazonal com descidas 

relevantes na precipitação da época estival. A temperatura média anual irá, provavelmente, 

aumentar especialmente no Sul do país. 

Os resultados obtidos no SIAM indicam uma redução progressiva do escoamento anual dos 

rios, durante o século XXI, esta redução aparenta vir a ser menor na região Norte, mas aumenta 

progressivamente para a região Sul de Portugal Continental. A confirmar-se, esta tendência irá 

acentuar a actual assimetria espacial na disponibilidade de água em Portugal. 

 

Figura 15 – Bacias Hidrográficas de 
Portugal Continental 

 

Figura 16 – Sub-bacias contidas nas bacias 
hidrográficas principais 
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Parece haver, também, uma tendência de concentração do escoamento no período invernal, 

induzido por um padrão semelhante na distribuição da precipitação, o que acentuará a assimetria 

na distribuição sazonal da disponibilidade de água. A concentração da precipitação no Inverno e o 

estimado aumento da frequência de episódios de precipitação intensa, provavelmente conduzirão a 

um aumento da frequência e magnitude de cheias, particularmente na parte Norte do país. 

(Santos e Moita, 2001a) 

 

Os modelos climáticos do Hadley Centre (HadCM3 e HadRM2), usados no âmbito do projecto 

SIAM, foram os que produziram resultados mais consistentes com as observações históricas 

portuguesas. As alterações de temperatura para o cenário de 2050 foram apresentadas como 

sendo a diferença entre os valores médios do período 2030-2064 e os valores médios do período 

de controlo 1961-1990, da mesma forma, o cenário 2100 é a diferença entre os valores médios do 

período 2065-2099 e o período de controlo. Para a precipitação, os valores representam a relação 

entre as médias dos valores dos mesmos períodos.  

 

Como apresentado na tabela 2, as primeiras conclusões apontam para uma subida da 

temperatura média anual em cerca de 2 e 3ºC para 2050 e 3,5 a 5ºC para 2100, sendo que os 

resultados para o Sul e Centro são aproximadamente 0,5ºC superiores aos do Norte. Acentua-se a 

assimetria espacial da temperatura com as zonas do interior com um aquecimento maior que o 

litoral. Os resultados para a precipitação mostram menos coerência, no entanto existe uma 

tendência generalizada de descida anual de cerca de 10% no Norte e 30% no Sul. A sazonalidade 

da distribuição da pluviosidade é acentuada com um aumento de cerca de 10% no Inverno e uma 

diminuição de 20 a 30% no Verão e Outono, para as regiões do Norte e no Sul. (Santos e Moita, 

2001a) 

 

Norte Centro Sul 
Cenário 

Precipitação Temperatura Precipitação Temperatura Precipitação Temperatura 

HadCM3 
2050 

- 6% + 2,5ºC - 8% + 2,9ºC - 17% + 2,7ºC 

HadCM3 
2100 

- 9% + 3,9ºC - 14% + 4,3ºC - 26% + 4,0ºC 

HadRM2 
2100 

+ 7% + 5,8ºC - 2% + 5,9ºC - 11% + 5,9ºC 

 

Para Portugal, os principais impactos e vulnerabilidades dos recursos hídricos incluem: 

• mudanças na distribuição sazonal do escoamento dos rios, concentrado nos meses de 

Inverno, induzido por padrões de precipitação semelhantes. Esta tendência acentua a 

assimetria sazonal na disponibilidade de água em Portugal Continental, com uma tendência 

de redução do caudal dos rios no Verão e Outono; 

• um aumento da magnitude dos impactos das AC no caudal dos rios, de Norte para Sul do 

país;  

Tabela 2 – Alterações na precipitação e temperatura, em relação ao período 1960-1994, 
previstas pelos modelos HadCM3 e HadRM2 (fonte: SIAM) 



 40 

• dependendo do cenário, existe a possibilidade de redução do escoamento médio anual entre 

10 e 50% ou de aumento do escoamento médio anual entre 20 e 40%; 

• um aumento da magnitude e frequência das cheias, em particular no Norte, devido à 

concentração da precipitação no Inverno e um previsível aumento na frequência de episódios 

de chuvadas intensas; 

• diminuição da qualidade da água, especialmente nas regiões do Sul, como resultado de uma 

subida das temperaturas e redução do caudal dos rios no Verão;  

• diminuição do nível piezométrico, sobretudo em aquíferos sub-superficiais devido à esperada 

redução nas taxas de recarga e aumento da evaporação; 

• degradação dos ecossistemas aquáticos dependentes das águas subterrâneas; 

• redução da quantidade da água doce e aumento da contaminação salina dos aquíferos 

costeiros devido à intrusão salina, como consequência da subida do NMM; 

• mudanças no vulnerabilidade dos aquíferos à contaminação agrícola devido ás alterações no 

uso dos solos e nas práticas agrícolas. (EEA, 2007) 

 

A segunda parte do SIAM incide no estudo dos impactos das AC sobre os recursos hídricos 

subterrâneos, analisando-se não só os aspectos relacionados com a quantidade destes recursos, 

mas também, com a sua qualidade.  

Os recursos hídricos têm, em algumas regiões, uma distribuição bastante irregular, tanto no 

tempo como no espaço. Esta irregularidade é a causa de muitos dos problemas que se colocam na 

gestão dos recursos hídricos e é responsável por muitas das situações de stress hídrico que são 

susceptíveis de ocorrer. As AC poderão contribuir para um agravamento ou para uma atenuação 

destas situações, afectando tanto a oferta como a procura de água. 

Assim, no âmbito deste trabalho, interessa quantificar os impactos das mudanças do clima 

sobre a quantidade total de águas superficiais e subterrâneas disponíveis e a sua distribuição no 

espaço e no tempo; a humidade do solo; as condições de ocorrência de cheias e de secas; a 

qualidade da água; os regimes de erosão, transporte e deposição de sedimentos associados ao 

escoamento; as condições ecológicas dos rios e estuários e a procura de água. 

 

O estudo dos impactos das alterações climáticas nos recursos hídricos subterrâneos, deverá 

incidir na avaliação da recarga, tendo em conta as tendências previstas da variação da 

pluviometria e o risco de intrusão salina em aquíferos costeiros (devido à prevista subida do NMM). 

Devido à estreita relação entre os fenómenos climáticos e o ciclo hidrológico são previsíveis, para 

Portugal, os seguintes impactos directos e indirectos das AC nas águas subterrâneas: 

• alterações no regime de precipitação e de evapotranspiração que irão influenciar a recarga; 

• aumento da intensidade da precipitação que poderá conduzir a maior escoamento superficial 

e menor recarga efectiva; 

• alterações dos padrões de vegetação natural e de culturas que irão influenciar a recarga; 

• subida do nível médio do mar que irá provocar intrusão salina em aquíferos costeiros e 

ilhas; 

• aumento de fenómenos de cheias que afectará a qualidade da água subterrânea em 

aquíferos aluvionares; 
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• alteração das concentrações de CO2 que irão influenciar os processos de dissolução dos 

carbonatos, aumentando a carsificação; 

• alteração das concentrações de carbono orgânico no solo, que deverão afectar as 

propriedades de infiltração dos aquíferos. (Cunha, 2006a) 

 

No que respeita aos impactos das AC sobre a qualidade da água, deve ter-se presente que 

esta pode vir a degradar-se em consequência de uma subida de temperatura que provocará 

alterações dos processos bioquímicos nos meios hídricos e um decréscimo do teor de oxigénio 

dissolvido na água. No entanto, a redução do volume do escoamento onde são rejeitadas as 

cargas poluentes, igualmente decorrente das AC pode, eventualmente, constituir o factor mais 

importante, ampliando o efeito directo do aumento da temperatura na qualidade da água. 

 

A afluência de poluentes aos cursos de água ou aos aquíferos pode também ser condicionada 

pelas alterações do regime de precipitação e da respectiva capacidade erosiva. Em face das 

mudanças previstas nos regimes de temperatura e precipitação, é expectável um aumento da 

erosão dos solos, em resultado não só de períodos estivais mais secos, mas também do 

incremento da frequência das secas e dos episódios de precipitação intensa. Este aumento da 

erosão e do transporte de sedimentos conduz a uma maior afluência de poluentes às massas de 

águas e contribui para o agravamento dos problemas de contaminação e de eutrofização. O 

resultado final não é, no entanto, evidente, pois um acréscimo de intensidade dos episódios de 

precipitações extremas pode ser compensado por um decréscimo de precipitação anual.  

As cargas poluentes com origem difusa podem também ser afectadas por alterações das 

práticas agrícolas e dos factores que a estas estão associados: tipos de culturas, tecnologias de 

irrigação, práticas de controlo de erosão dos solos, tipo e quantidades de pesticidas e nutrientes 

aplicados nas culturas. Em conjunto, estes factores podem produzir um impacto mais significativo 

na poluição difusa do que o impacto directo das AC.  

Na maior parte das situações o problema da erosão é mais sensível às práticas de uso do solo 

do que às mudanças do clima. Algumas investigações sugerem que as AC podem conduzir a 

modificações a longo prazo na distribuição e saúde de florestas, o que poderá ter impactos 

significativos a nível local e regional sobre o escoamento superficial, a erosão e salinização do solo 

e a qualidade das águas subterrâneas. (Cunha, 2006a) 

 

A quantidade de água necessária para a irrigação depende da disponibilidade de água no solo, 

a qual é fortemente condicionada pela intensidade e quantidade da precipitação. O acréscimo da 

evapotranspiração, associado a uma elevação da temperatura, conduz a um aumento da procura 

de água para a irrigação, mas tendo em conta que um aumento da concentração de CO2 afecta os 

mecanismos de utilização de água pelas plantas, o resultado final é difícil de prever.  

Acresce que as AC podem conduzir à substituição de certas culturas por outras melhor 

adaptadas às novas condições. Porém o clima não é o único factor que influencia as opções 

relativamente às culturas e, uma vez mais, não é claro qual será o resultado final. 

No que se refere aos impactos sobre os ecossistemas, devem destacar-se os efeitos da 

alteração da qualidade da água, incluindo a elevação da sua temperatura. Os ecossistemas das 
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regiões costeiras tenderão, além disso, a ser afectados pela intrusão salina que pode ocorrer 

devido à provável subida do nível médio do mar. (Cunha, 2006a) 

 

Em resultado do que se referiu, é forçoso reconhecer que as mudanças do clima vêm 

condicionar as práticas prevalecentes de gestão de recursos hídricos, introduzindo incertezas 

adicionais e impondo a necessidade do reforço da capacidade de adaptação dos sistemas hídricos 

às AC.  

O desafio da mudança climática deve ser encarado com um interesse renovado nas políticas e 

estratégias de gestão dos recursos hídricos. Esta previsão de diminuição do caudal dos rios no Sul 

do Portugal até ao fim do século, associado a uma acentuação das assimetrias sazonais e espaciais 

da distribuição da água, poderá ter consequências dramáticas, logo deverá ser objecto de 

preocupação. Assim, não parece uma medida inteligente, ignorar os impactos das AC no 

planeamento e gestão dos recursos hídricos em Portugal. 

Ainda de referir, que dada a importância das bacias hidrográficas transfronteiriças é de 

extrema importância promover e desenvolver projectos conjuntos de cooperação entre Portugal e 

Espanha, sobre esta matéria. (Santos e Moita, 2001a) 

 

 

Como se pode observar na figura 17, Portugal Continental está dividido em quatro grandes 

unidades hidrogeológicas: o Maciço Antigo, a Orla Ocidental, a Orla Meridional e a Bacia do Tejo-                

-Sado. Nessas unidades estão identificados 62 sistemas aquíferos de três tipos: poroso, fissurado 

e cársico, que condicionam o armazenamento e a transmissão de água subterrânea. 

(www.aprh.pt) 

 

Figura 17 – Sistemas aquíferos de Portugal Continental (fonte: site APRH) 
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Dos 62 sistemas aquíferos já identificados 21 são sistemas cársicos, 22 são porosos, treze têm 

comportamento misto poroso-cársico, cinco são cársico-fissurados e um é poroso-fissurado. 

(www.siam.fc.ul.pt) 

4.2.1. Disponibilidade de Água 

A diminuição da precipitação esperada e o aumento da evapotranspiração, associada ao 

aumento da temperatura, tenderá a provocar uma diminuição das disponibilidades anuais de água.  

No que concerne o escoamento anual, todos os modelos admitem uma significativa alteração 

da sua distribuição sazonal com uma redução nos meses de Primavera e Verão.  

O cenário mais pessimista é o HadCM3-A2 que prevê uma redução do escoamento médio anual 

para 2050 entre os 10%, a norte do Douro, e os 50% na região do Algarve, tendência acentuada, 

nesta região, em 2100, onde a redução do escoamento poderá atingir os 80%. Os restantes 

cenários prevêem um aumento do escoamento anual médio que pode atingir em 2100 os 20%, de 

acordo com o cenário HadCM3-B2, ou os 40%, de acordo com o cenário HadRM2. (Cunha, 2006a) 

 

Entre a enorme variedade de cenários dos impactos das AC sobre o escoamento há certos 

padrões que sobressaem. A esmagadora maioria dos cenários prevê uma tendência de redução do 

escoamento na Primavera, Verão e Outono. É também patente que a magnitude dos impactos 

aumenta de norte para sul.  

4.2.2. Recarga 

Um dos principais efeitos esperados dos cenários AC nas águas subterrâneas é o de alteração 

das taxas de recarga nos aquíferos. (www.ipcc.ch) 

Estudos anteriores mostraram: 

• que um aumento da precipitação terá um forte impacto na recarga e na descarga por 

nascentes na zona marítima;  

• que esse aumento far-se-á já sentir de modo distinto nas áreas localizadas em clima 

continental, nas diferentes épocas do ano; a recarga no período de Inverno não sofrerá 

praticamente alterações enquanto que no Verão se reduzirá dramaticamente; 

• que nos aquíferos situados na zona mediterrânea, são previsíveis decréscimos na recarga, 

associados a uma exacerbada variabilidade interanual. 

 

Comparando os valores de recarga actuais com os previstos pelos modelos, verifica-se, no 

caso das médias anuais, que as previsões do cenário B2 do modelo HadCM3 admitem uma subida 

dos valores no Sul de Portugal até ao ano 2050. Em contraste, o cenário A2 do mesmo modelo 

indicia uma forte descida da recarga neste período, variando entre cerca de 10% a norte do Douro 

e 45% nas bacias a sul do Tejo. (Cunha, 2006a) 

Ao considerar-se os resultados referentes à média anual da recarga para 2100, os resultados 

são mais pessimistas. O cenário mais favorável do modelo HadCM3 deixa de prever subidas em 

todas as bacias do Sul de Portugal, apresentando uma gama de valores que variam entre os -5% e 

os +17% para a bacia do Tejo e uma descida até 10% nas restantes bacias. O cenário A2 continua 

a prever uma descida acentuada das recargas para as bacias estudadas.  
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O modelo HadRM2, embora menos pessimista, considera uma descida aproximada de 20% 

para as diferentes regiões, à excepção da bacia do Tejo, para a qual prevê entre uma subida de 

10% e uma descida de 20% da recarga. 

 

No caso das variações sazonais verifica-se que é no Verão e na Primavera que ocorre uma 

maior redução no valor da recarga. Contudo, em termos absolutos, esta descida não tem a mesma 

importância de uma descida dos valores nas estações do Outono ou Inverno, pois é neste período 

que os aquíferos retomam os níveis piezométricos.  

A maioria dos cenários prevê uma descida generalizada da recarga para todas as estações em 

todas as bacias consideradas, podendo existir mesmo uma ausência da recarga nos meses de 

Verão, alguns cenários prevêem uma subida dos valores da recarga nos meses de Inverno. 

4.3. Conclusão 

Os potenciais impactos das AC nos recursos hídricos de Portugal estão, na sua generalidade, 

estudados. Os planos de mitigação deverão assentar na redução das vulnerabilidades das pessoas 

e sociedades em relação ao sector hídrico, seguido de uma preocupação em proteger e recuperar 

os ecossistemas envolvidos na manutenção dos recursos e serviços hídricos. É também importante 

o estabelecimento de um equilíbrio entre a procura e a oferta de água, procurando minimizar as 

necessidades de água. É necessário que não só os governos, como também diversas áreas da 

sociedade civil e organizações do sector empresarial se envolvam activamente na implementação 

destas estratégias. 

A consciencialização dos impactos das AC é elevada nos países europeus. Em diversos países 

estão já a ser planeadas e desenvolvidas estratégias de adaptação. No sector hídrico as iniciativas 

incluem defesa e gestão de resposta a situações de cheia, protecção das zonas costeiras e gestão 

da escassez de água. É também importante a implementação de planos de mitigação dos efeitos 

esperados, como a criação de reservas adicionais de água para episódios de seca, melhorias no 

tratamento da água que tenderá a diminuir de qualidade devido ao aumento da poluição e 

esquemas de gestão das margens para protecção das bacias hidrográficas. (EEA, 2007) 
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5. A Bacia do Nabão 

Pretende-se descrever a bacia do Nabão bem como os sistemas aquíferos para os quais a bacia 

drena: Liásico Penela-Tomar, Sicó-Alvaiázere, Ourém, Maciço Calcário Estremenho e Tejo Margem 

Direita. Para tal, toma-se como base o seu enquadramento geográfico e cartográfico, a sua 

caracterização topográfica, geológica e hidrogeológica, a vulnerabilidade e a caracterização 

climática da zona. 

5.1. Enquadramento Geográfico e Cartográfico 

A Bacia do Nabão localiza-se em Portugal Continental e faz parte da Bacia Hidrográfica do 

Tejo. Ocupa uma área de aproximadamente 1025 Km2. 

 

A bacia hidrográfica do 

rio Nabão, pertence aos 

distritos de Leiria e 

Santarém e aos concelhos 

de Pombal, Leiria, Batalha, 

Alviázere, Ansião, Ourém, 

Torres Novas, Tomar e 

Ferreira do Zêzere (figura 

18). 

 

A bacia do Nabão 

localiza-se na zona centro 

do País, na área do Vale do 

Tejo, a cerca de 40km da 

Costa Atlântica. Esta bacia é 

recortada segundo os 

limites do rio Nabão e seus afluentes e é limitada a Sul pela Serra de Aire. 

(snig.igeo.pt/Portugueses/Apps/Crif/relatórios/ourem) 

 

 

A cartografia da zona da bacia do Nabão corresponde às cartas militares 262, 263, 274, 275, 

286, 287, 288, 297, 298, 299, 300, 308, 309, 310, 311, 318, 319, 320, da Carta Topográfica 

1:25000 do Instituto Geográfico do exército IGeoE. No Anexo II pode ver-se a bacia inserida nas 

cartas militares referidas. 

 
Figura 18 – Distritos e Concelhos onde se insere a bacia do 

Nabão 
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5.2. Caracterização Topográfica e Ocupação do Solo 

A superfície topográfica da zona da 

bacia hidrográfica do rio Nabão, 

apresentada na figura 19 foi obtida 

com base na informação vectorial 

digitalizada a partir das cartas 

militares. 

Como se pode constatar, as 

altitudes da zona variam entre os 30 

metros na zona mais a sul, onde o Rio 

Nabão desagua no rio Zêzere, e os 633 

metros em duas áreas da bacia a NE e 

SW. Os declives são suaves, 

acentuando-se, como seria de esperar, 

na proximidade das linhas de água da 

bacia. 

 

A ocupação do solo (Corine Land 

Cover (2000))não é igual em toda a 

extensão da bacia, como se pode 

constatar na figura 20. No Anexo II, 

pode ver-se com mais pormenor as 

diferentes ocupações do solo.  

O solo da bacia do Nabão está, na 

sua maioria, revestido de vegetação. A 

figura 21 mostra a percentagem de 

ocupação do solo por tipos de utilização 

do mesmo. Note-se que esta ocupação 

reporta ao ano de 2000, admitindo-se 

algumas alterações desde então. 

 

De uma forma geral 52% da área 

está ocupada com florestas e meios 

semi-naturais (florestas de folhosas, 

florestas de resinosas, florestas mistas, 

pastagens naturais, matos, vegetação 

esclerofítica, espaços florestais degra-

dados, cortes e novas plantações), 

45% com área de ocupação agrícola 

(culturas anuais de sequeiro, culturas 

anuais de regadio, vinhas, pomares, 

 
Figura 19 – Modelo digital do terreno da bacia do 

Nabão 

 
Figura 20 – Ocupação do solo na bacia do Nabão 

(Fonte: Corine Land Cover 2000) 
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olivais, culturas anuais associadas às culturas permanentes, sistemas culturais e parcelares 

complexos, agricultura com espaços naturais) e apenas 3% com territórios artificializados (tecido 

urbano contínuo, tecido urbano descontínuo, indústria, comércio e equipamentos gerais, áreas de 

extracção mineira, áreas de deposição de resíduos, áreas em construção, equipamentos 

desportivos e de lazer).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Caracterização Climática 

5.3.1. Precipitação 

De um modo geral, 

analisam-se os valores de 37 

estações localizadas na bacia 

hidrográfica do Tejo, com dados 

desde Janeiro de 1932 a 

Dezembro de 1999 (os dados em 

falta foram preenchidos com a 

média mensal). No capítulo 5 

proceder-se-á à análise de 

tendências climáticas da zona. 

Na figura 22 apresentam-se 

os valores obtidos efectuando a 
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Figura 21 – Percentagens de Ocupação do Solo 
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Figura 22 – Média anual da precipitação 
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média anual da precipitação das estações seleccionadas. Como se pode verificar, o volume de 

precipitação anual varia entre um mínimo de 456mm e um máximo de 1275mm. O valor médio é 

de 732mm. 

5.3.2. Temperatura 

Neste ponto 

analisam-se os valores de 

8 estações localizadas na 

bacia hidrográfica do 

Tejo, com dados desde 

Janeiro de 1961 a 

Dezembro de 1990 (os 

dados em falta foram 

preenchidos com a média 

mensal).  

Na figura 23 

apresentam-se os valores 

obtidos efectuando a 

média anual das 

temperaturas das 

estações seleccionadas. Como se pode verificar, a temperatura média anual máxima é 16,5ºC e a 

mínima de 14,5ºC.  

 

 

5.4. Caracterização Hidrológica e Hidrogeológica 

5.4.1. Hidrologia superficial 

A drenagem das águas superficiais é feita através de linhas de água incipientes, terminando 

em depressões fechadas. Por se apresentarem muito fracturados, os calcários, mesmo quando 

maciços, também favorecem o escoamento segundo direcções preferenciais. De tudo isto resulta 

uma complexa rede de águas subterrâneas, fortemente hierarquizada, contornando a Serra de 

Aire por Leste e Sudoeste. (snig.igeo.pt/Portugueses/Apps/Crif/relatórios/ourem) 
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Figura 23 – Média anual da temperatura 
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O principal curso de água na bacia 

hidrográfica do Nabão é o Rio com o 

mesmo nome, que é um afluente 

directo do Rio Zêzere. Existem várias 

linhas de água temporárias e outras de 

maior caudal, como se pode ver na 

figura 24. Os principais cursos de água 

que contribuem para o Rio Nabão são a 

Ribeira do Fárrio, a Ribeira de Caxarias, 

a Ribeira da Sabacheira e a Ribeira da 

Bezelga, na margem direita e n margem 

esquerda destacam-se a Ribeira do 

tordo, o Ribeiro das Quebradas, a 

Ribeira de Milheira e a Ribeira da Lousã.    

 

Como já foi referido, a bacia 

hidrográfica do Nabão insere-se na área 

da bacia hidrográfica do rio Tejo. Esta 

última tem uma área total de 

80500Km2, 30,6% situados em Portugal 

Continental, o comprimento da linha de 

água do rio Tejo em Portugal é de 

230Km, sendo o rio Zêzere, um dos principais afluentes da margem direita. O âmbito espacial do 

Plano de Bacias Hidrográficas do Tejo (www.inag.pt/inag2004) é constituído por 16 sub-bacias 

hidrográficas principais, correspondentes aos principais afluentes do rio Tejo. Uma delas é a sub-

bacia do Zêzere, com uma área de 4996Km2, onde se insere a bacia hidrográfica do rio Nabão, 

com uma área de 1025 Km2.  

5.4.2. Usos da água 

O Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo (1999)12 tem em vista a identificação de medidas que 

permitam prosseguir no caminho de uma gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos. Os 

objectivos de planeamento dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Tejo passam pela 

caracterização de aspectos relacionados com os recursos hídricos. 

Em relação às necessidades/disponibilidades de água, para o balanço hídrico superficial da 

bacia do Tejo, em ano médio, as extracções globais superficiais são da ordem de 809hm3 e as 

disponibilidades são da ordem de 5454hm3, sendo o excesso hídrico de 4645hm3. As necessidades 

consumptivas (agricultura, abastecimento a aglomerados populacionais e à indústria) são, em ano 

médio da ordem de 2400hm3, sendo o escoamento médio anual de 5454hm3. O volume global 

                                                

 
12http://www.inag.pt/inag2004/port/a_intervencao/planeamento/pbh/pbh03_tejo/1/tejo_f1_v3_texto/part

e_e_iii/memoria_e_iii.pdf 

 

Figura 24 – Hidrografia principal da bacia do 
Nabão 
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extraível dos sistemas aquíferos na parte portuguesa da bacia é da ordem dos 2964hm3. No 

entanto, devido à grande variabilidade interanual, mensal e sazonal, e à pequena capacidade de 

armazenamento de água em albufeiras, verificam-se algumas situações de carência. 

De um modo geral, pode afirmar-se que, em termos médios globais, os recursos hídricos 

disponíveis na bacia hidrográfica do Tejo são suficientes para satisfazer as necessidades (actuais e 

previsíveis no futuro) das actividades consumptivas, pelo que a disponibilidade de água não 

constituirá, em princípio, o factor de ameaça determinante no que respeita à sustentabilidade dos 

respectivos sectores económicos. As necessidades globais das actividades consumptivas na bacia 

hidrográfica do Tejo têm a seguinte distribuição por sector: 

• Agricultura = 1930hm3 

• Abastecimento a aglomerados populacionais = 276hm3 

• Abastecimento à indústria = 169hm3 

 

O sector da agricultura e agropecuária é claramente o grande consumidor de água na bacia 

hidrográfica do Tejo, correspondendo a cerca de 81% da procura total anual, retornando, uma 

parte importante da água, ao meio hídrico. Salienta-se que cerca de 77% do consumo total dá-se 

no trimestre de Julho a Setembro, que corresponde ao período em que as disponibilidades hídricas 

são menores, o que origina algumas situações de escassez de água. 

O abastecimento de água às populações representa 12% das necessidades de água totais. 

Apesar da satisfação das necessidades deste sector ser satisfeita, existem, alguns aspectos em 

que a sustentabilidade pode ser posta em causa, nomeadamente a vulnerabilidade das origens em 

termos quantitativos e a garantia da boa qualidade do serviço. 

As necessidades de água para o sector industrial constituem cerca de 7% da procura total 

anual, sendo que destes, apenas 25% é extraída de redes públicas. 

As actividades não consumptivas de maior importância nesta bacia são a produção de energia 

eléctrica, a navegação, a extracção de inertes, a pesca e a aquacultura. 

A sub-bacia do Zêzere ocupa cerca de 20% da área da bacia hidrográfica do Tejo. Na primeira 

insere-se a bacia do Nabão com cerca de 74000 habitantes residentes, dos quais apenas 12% 

dispõe de tratamento das águas residuais urbanas. Tem uma actividade industrial diversificada 

(papel e cartão, abate de animais, produção de vinho e azeite) com reduzido significado (cerca de 

415ton/ano em CBO5). Os cursos de água nesta zona estão poluídos. (PBHTejo) 

No que concerne às situações hidrológicas extremas e de risco, a análise na área da bacia 

hidrográfica do Tejo evidenciou que a ocorrência de situações de seca pode ser frequente, em anos 

de precipitação reduzida. Por outro lado, podem existir dois tipos de cheias, as que resultam de 

uma elevada quantidade de precipitação, afectando grandes áreas da bacia, e as resultantes de 

chuvadas muito intensas, que mesmo em curta duração, provocam cheias em pequenas bacias. 
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5.4.3. Hidrogeologia 

A área abrangida pela bacia 

do Nabão apresenta, do ponto de 

vista hidrogeológico, zonas 

estruturalmente diferentes, que 

reflectem as condições litológico-

estruturais dos terrenos que a 

compõem.  

 

A bacia hidrográfica do rio 

Nabão abrange quatro Sistemas 

Aquíferos da unidade 

hidrogeológica da Orla Ocidental: 

Liásico Penela-Tomar, Sicó-

Alvaiázere, Ourém e Maciço 

Calcário Estremenho; e um da 

unidade hidrogeológica Bacia do 

Tejo-Sado, o aquífero Tejo-Sado 

Margem Direita. 

 

 

Na figura 25 pode ver-se a localização dos aquíferos que se inserem na bacia em estudo. 

 

Na Orla Ocidental existe uma grande variedade de formações: unidades detríticas de idade 

terciária e quaternária: arenitos e calcários cretácicos e calcários do jurássico. Esta diversidade 

hidrogeológica é responsável pela grande heterogeneidade das formações aquíferas e por uma 

paleta hidrodinâmica muito rica, com óbvios reflexos nos funcionamentos hidráulicos dos sistemas 

aquíferos que aí se situam. Estas circunstâncias tornam a Orla Ocidental uma paisagem 

hidrogeológica ímpar no País. (Cunha, 2006a) 

 

A Bacia do Tejo-Sado é constituída por formações detríticas de idade terciária e quaternária. É 

nesta unidade que se situa o mais extenso sistema aquífero da Península Ibérica: o sistema 

aquífero da bacia do Tejo-Sado. Este sistema, de características porosas, pode ser considerado, 

pela sua extensão, espessura e produtividade como a mais importante unidade hidrogeológica do 

País. (Cunha, 2006a) 

 

 

Figura 25 – Distritos e concelhos onde se inserem os 
sistemas aquíferos abrangidos pela bacia hidrográfica 

do Nabão 
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Na tabela 3 apresentam-se informações em relação à área total dos aquíferos, bem como a 

área dos mesmos que se encontra contida nos limites da bacia hidrográfica do rio Nabão. Além dos 

aquíferos mencionados, a restante área da bacia hidrográfica em estudo, que não integra os 

mesmos (240 Km2 que correspondem a 23,4% da área da bacia) caracteriza-se hidrologicamente 

por aquíferos indiferenciados. 

 

 

Sistema 
aquífero 

Área 
Total 
[Km2] 

Perímetro 
[Km] 

Área do 
aquífero 
contido 

na Bacia 
[Km2] 

Percentagem do 
aquífero contido 

na Bacia [%] 

Percentagem 
que ocupa na 

Bacia [%] 

Liásico Penela 
- Tomar 

245 186 89 36,1 8,6 

Sicó - 
Alvaiázere 

332 169 191 57,7 18,7 

Ourém 316 86 256 81,2 25 
Maciço 

Calcário 
Estremenho 

768 187 148 19,3 14,5 

Margem 
Direita 

1391 222 100 7,2 9,8 

 

A natureza e a distribuição de aquíferos e aquitardos num sistema geológico são controladas 

pela litologia, estratigrafia e estrutura dos depósitos geológicos e formações. 

Embora os aquíferos possam admitir muitas formas, além de uma grande variedade de 

ambientes e meios hidrológicos, a procura dos valores de permeabilidade e de porosidade ideais 

justifica-se por serem recorrentes as correspondências entre certos depósitos geológicos e a 

existência de aquíferos de interesse.  

 

Em seguida apresentam-se, de forma sucinta, as principais características dos sistemas 

aquíferos integrados na bacia hidrográfica do rio Nabão. 

 

Sistema Aquífero Liásico Penela-Tomar  

Este sistema aquífero é cársico, com o substrato formado pelos Grés de Silves, que marginam 

o sistema aquífero a nascente. As sequências calco-margosas do Liásico médio e superior 

constituem a parte superior do sistema aquífero. O sistema é alimentado por recarga directa – que 

ocorre nas áreas de afloramento das formações mais permeáveis liásicas – e, possivelmente, por 

drenância a partir das formações sobrejacentes menos permeáveis. Para avaliar a recarga total, 

estimou-se uma taxa média de 15% da precipitação média anual, considerando esta de 1000mm, 

obtém-se uma estimativa de recursos hídricos subterrâneos renováveis de 26hm3/ano. Quanto às 

saídas, a área de descarga mais importante é exsurgência de Alcabideque cujas saídas médias se 

estimam em 12hm3/ano. As saídas para abastecimento e agricultura deverão ser da ordem dos 

13hm3/ano. (INAG, 2000a) 

 

 

Tabela 3 – Informações da área dos aquíferos (fonte: SNIRH) 
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Sistema Aquífero Sicó-Alvaiázere 

Este sistema, apresenta um funcionamento tipicamente cársico, estando a drenagem 

subterrânea organizada em torno de um número pequeno de nascentes permanentes com caudal 

elevado. A extracção de água tem-se realizado essencialmente por captação directa das nascentes 

ou por meio de furos que tentam alcançar as galerias cársicas associadas às nascentes. Nas 

captações situadas perto das emergências cársicas obtiveram-se caudais bastante elevados (60 a 

20L/s). A recarga foi estimada considerando uma precipitação média de 900mm e uma taxa de 

recarga da ordem dos 40%, obtendo-se um total de 118hm3/ano. Em relação ás saídas, para o 

sector ocidental estima-se um total médio anual da ordem dos 77hm3; para o sector oriental, 

tendo em conta a área drenada pelas nascentes situadas no extremo sul do sistema, podemos 

estimar as saídas em cerca de 41hm3/ano. (INAG, 2000b) 

 

Sistema Aquífero Ourém  

O aquífero de Ourém é um sistema multicamada predominantemente confinado. Uma das 

regiões mais produtivas situa-se nas proximidades de Ourém, outra na região norte da bacia do 

Nabão e uma terceira na área de Caxarias. A alimentação do aquífero faz-se por recarga directa 

(estimada nos 10-15%), situando-se a área de alimentação principal nas regiões altas, a norte e 

noroeste. Prevê-se que os valores de recarga não excedam os 10hm3/ano. As extracções situam-

se nos 4hm3/ano. (INAG, 2000c) 

 

Sistema Aquífero Maciço Calcário Estremenho 

A carsificação da região deste sistema aquífero é intensa, apesar de corresponder a um carso 

jovem, que regista, ainda bem conservados, vestígios de um regime de erosão ante-cársica e que 

em muitos lugares apresenta ainda os depósitos detrítricos que cobriam a superfície infracretácica. 

Este sistema é muito complexo, apresentando um comportamento típico de aquífero cársico, 

caracterizado pela existência de um número reduzido de nascentes perenes e várias nascentes 

temporárias com caudais elevados mas com variações muito acentuadas ao longo do tempo. A 

precipitação média anual nesta região é da ordem dos 1000 a 1500mm/ano, tendo por valores de 

infiltração, percentagens na ordem dos 37-50% (consoante o autor) o que representa uma recarga 

entre os 200 e os 500hm3/ano. O total escoado através das 3 nascentes principais é estimado em 

cerca de 275hm3/ano. (INAG, 2000d) 

 

Sistema Aquífero Tejo-Sado Margem Direita  

Constitui, juntamente com o da Margem Esquerda e o das aluviões do Tejo, uma grande 

unidade hidrogeológica cujo suporte são os sedimentos que preenchem a bacia terminal do Tejo-

Sado. O sistema é constituído por um aquífero carbonatado e por um aquífero mais profundo 

instalado em rochas detríticas. Estes aquíferos são predominantemente confinados ou 

semiconfinados. A alimentação faz-se por recarga directa da precipitação e por drenância a partir 

de cursos de água superficiais. É provável que a taxa de recarga se situe entre 15 e 20% da 

precipitação, obtendo-se, assim, volumes anuais de recarga situados entre 150 e 200hm3. As 

extracções efectuadas nos concelhos abrangidos pelo sistema são da ordem dos 100hm3/ano. 

(INAG, 2000e) 



 54 

 

Na tabela 4 resumem-se algumas das características dos aquíferos supracitados. 

 
PENELA - 
TOMAR  

SICÓ - 
ALVAIÁZERE  

OURÉM  
MACIÇO 

CALCÁRIO 
ESTREMENHO  

TEJO-SADO /                                                          
MARGEM 
DIREITA  

Unidade 
Hidrogeológica 

Orla 
Ocidental 

Orla Ocidental 
Orla 

Ocidental 
Orla Ocidental 

Bacia Tejo-
Sado 

Bacia 
Hidrográfica 

Mondego e 
Tejo 

Mondego e 
Tejo 

Mondego, 
Tejo e Lis 

Tejo, Lis e 
Ribeiras do 

Oeste 
Tejo 

Espessura 
106 - 

242,5m aprox. 450m 
75 e 

200m variável 200 - 500m 

Natureza 
Aquífero 

calcários 
compactos 
(maciço) 

calcários 
compactos 
(maciço) 

arenitos; 
calcários; 
argilitos 

calcários 
(carsificados, 

margosos, 
argilosos) 

arenitos; 
calcários 

Caract. Gerais 
Sistema 
aquífero 
cársico 

Sistema 
aquífero 

cársico, muito 
heterogéneo 

Sistema 
aquífero 

multi 
camada, 

confinado 

Sistema 
aquífero 

cársico, muito 
constituído 
por vários 

subsistemas 

Sistema 
aquífero 

carbonatado, 
confinado ou 

semi 
confinado 

Balanço 
Hídrico 

Recursos 

renováveis 
de 26 

hm³/ano 

Recarga=135 
hm³/ano; 

saídas=120 
hm³/ano 

Recarga 
=10 

hm³/ano, 
saídas =4 
hm³/ano 

Entradas 300 
a 350 

hm³/ano; 
saídas 275 
hm³/ano 

Entradas=15
0 a 200 

hm³/ano; 
saídas =92 

hm³/ano 
Máximo 

Infiltração 
aprox. 15% 40% 10 - 15% 37 - 50% 15 - 20 % 

Fácies 
Química 

Bicarbona- 
tada 

cálcica; 
sulfatada 

cálcica  

Bicarbona- 
tada cálcica 

Cloretada 
sódica, 

bicarbona
- tada 
cálcica 

Bicarbonatada 
cálcica 

Bicarbona- 
tada cálcica; 

cloretadas 
calco-

magnesianas  
 

 Tabela 4 – Quadro resumo das características dos aquíferos 
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 Sendo uma área 

essencialmente de 

morfologia cársica, a bacia 

do rio Nabão apresenta 

numerosas bacias 

fechadas, grutas e algares 

onde se poderão instalar 

aquíferos de elevada 

permeabilidade.  

As zonas muito 

fracturadas, paralelas às 

grandes linhas de fracturas 

transversais de Mira-Minde 

ou ainda das fracturas 

longitudinais paralelas aos 

bordos da bacia, permitem 

uma circulação de água 

com ribeiras subterrâneas 

que exsurgem nos bordos 

W e E do Maciço Calcário. 

(snig.igeo.pt/Portugueses/

Apps/Crif/relatórios/ourem) 

 

Como se pode verificar, 

na figura 26, a geologia da 

área da bacia hidrográfica 

do rio Nabão, acompanha 

as delimitações dos aquíferos nela contidos. Assim, a área do aquífero de Ourém é uma zona 

essencialmente do Cretácico inferior da orla ocidental (grés e arenitos) com areias e argilas e 

formações do Cretácico médio (calcários). A zona do aquífero Sicó-Alvaiázere é essencialmente 

constituída por calcários oolíticos, calcários e dolomitos do Dogger; a área do sistema aquífero 

Liásico Penela-Tomar é caracterizada por formações do Jurássico inferior (dolomitos, margas e 

calcários). Na zona Sudeste da bacia temos xistos e ortognaisses migmatíticos, mais a Sul 

encontramos uma grande área de calcários na zona do aquífero do Tejo-Sado Margem Direita. A 

zona Sudoeste é caracterizada por uma faixa que rodeia o aquífero de Ourém de formações do 

Jurássico Superior já contidas no aquífero Maciço Calcário Estremenho e uma área de calcários 

oolíticos, calcários e dolomitos do Dogger. 

 

Figura 26 – Extracto da carta geológica de Portugal 
1:500000 
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5.5. Piezometria 

A rede de monitorização da 

piezometria, gerida pelo Instituto da 

Água na área de estudo é constituída 

por 55 piezómetros irregularmente 

distribuídos pelos sistemas aquíferos: 

quatro no aquífero Liásico Penela-

Tomar, onze pertencem ao aquífero de 

Ourém, oito localizam-se no Maciço 

Calcário Estremenho e os restantes 32 

no sistema Tejo-Sado Margem Direita. 

Destes 55 piezómetros, apenas 

dezasseis se encontram dentro dos 

limites da bacia hidrográfica do rio 

Nabão. A periodicidade das 

observações é mensal, com 

disponibilidade de dados desde Janeiro 

de 2000. Na figura 27 ilustra-se a 

localização dos piezómetros na área 

estudada e no Anexo IV enumeram-se 

as estações do SNIRH utilizadas. 

 

No capítulo 5 faz-se a análise de 

tendências dos piezómetros. 

 

 

 

5.6. Vulnerabilidade e Zonas Vulneráveis 

A vulnerabilidade dos aquíferos à poluição é uma propriedade importante em estudo, uma vez 

que permite identificar o grau de susceptibilidade das águas subterrâneas a uma fonte de poluição 

pontual ou difusa. A sua avaliação é função das propriedades geológicas, hidrológicas, 

hidrogeológicas e geomorfológicas, ou seja, de factores intrínsecos do sistema. 

A poluição das águas subterrâneas pode ser causada por uso intensivo de adubos e pesticidas 

em actividades agrícolas, deposição de resíduos industriais sólidos e líquidos que podem ser 

arrastados por águas de infiltração, deposição de lixos urbanos em aterros, deposição de dejectos 

animais resultantes de actividades agropecuárias, contaminação salina pelo avanço da água 

salgada motivada pela exploração intensiva dos aquíferos costeiros, entre outras. (www.aprh.pt) 

 

Na determinação do grau de vulnerabilidade dos aquíferos subjacentes à bacia do Nabão, 

utilizou-se o Índice de Susceptibilidade (IS) desenvolvido por Ribeiro (no âmbito do ERSHA 

(2001)), que deriva do Método DRASTIC. O IS é uma ferramenta de avaliação da susceptibilidade 

 

Figura 27 – Rede piezométrica dos sistemas 
aquíferos 



 57 

à contaminação. É um método recente cuja metodologia incorpora os princípios da vulnerabilidade 

específica, associada a um determinado uso do solo.  

 

Para além da determinação das zonas potencialmente mais vulneráveis à contaminação, em 

função da geologia, anteriormente desenvolvida, pretende-se cimentar o conhecimento já 

adquirido, com a determinação das áreas mais susceptíveis à contaminação com o uso do solo 

actual, tendo em especial atenção a contaminação por nitratos.  

 

O IS é calculado pela soma 

ponderada de cinco parâmetros 

(tabela 5). Os primeiros quatro 

parâmetros (profundidade do nível 

freático (D), recarga (R), material 

do aquífero (A) e topografia (T)) 

são extraídos directamente do 

DRASTIC. O quinto e novo 

parâmetro LU (Land Use) diz respeito à ocupação do solo. Esta é definida conforme a classificação 

dada pela carta CORINE Land Cover.  

As classes dos parâmetros comuns ao DRASTIC não foram alteradas, tendo sido mantidas as 

mesmas classes e amplitudes para cada parâmetro, sofreram apenas um reajustamento afim de 

facilitar a sua interpretação. Cada um dos parâmetros toma valores entre 0 e 100%. (Oliveira, E., 

2004) 

Cada parâmetro está dividido em intervalos ou classes segundo o seu contributo para a 

contaminação do aquífero e o peso atribuído, a cada parâmetro, reflecte a sua importância em 

relação aos outros. Quanto maior for o índice obtido, maior é a vulnerabilidade do aquífero. 

 

Seguidamente proceder-se-á à descrição sumária dos parâmetros. 

Utilizou-se sempre a mesma escala de cores para facilitar a compreensão dos mapas, uma vez 

que cada cor corresponde a uma classe do parâmetro e do índice. Desta forma, o azul-escuro 

corresponde sempre à classe mais baixa e, consequentemente, menos vulnerável do parâmetro e 

o vermelho corresponde às zonas onde o parâmetro atinge o valor máximo, ou seja, onde a 

vulnerabilidade é máxima.  

 

 

Parâmetro Factor de Ponderação 

D 0.186 
R 0.212 
A 0.259 
T 0.121 

LU 0.222 
Tabela 5 – Pesos atribuídos a cada parâmetro do IS 
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D – (Profundidade do nível freático) 

Determina a distância, medida na vertical, que o 

contaminante tem que percorrer até atingir a zona 

saturada do aquífero, ou seja a profundidade é a 

espessura da camada não saturada. Geralmente 

verifica-se que quanto maior a distância percorrida, 

maior a atenuação sofrida pelo contaminante ao 

atravessar as camadas não saturadas. (Ribeiro, 

2005) 

No presente trabalho, adoptou-se a profundidade 

do nível das águas subterrâneas gerada pelos dados 

disponíveis de piezometria, a partir de uma malha 

criada em SIG, atribuíram-se valores ao parâmetro 

D, consoante a profundidade determinada pelos 

piezómetros. 

 

 

 

Profundidade 
(m) 

< 1,5 1,5 – 4,6 4,6 – 9,1 9,1 – 15,2 15,2 – 22,9 22,9 – 30,5 > 30,5 

Parâmetro D 100 90 70 50 30 20 10 
 

 

R – (Recarga do aquífero) 

A recarga de um aquífero, efectuada por irrigação 

ou precipitação, é a quantidade de água que atinge a 

zona saturada depois de se infiltrar no solo. É um 

parâmetro que condiciona o transporte dos 

poluentes, podendo contribuir positiva ou 

negativamente para a contaminação dos aquíferos. 

Regra geral, quanto maior for a recarga maior o 

potencial de poluição, ou seja, maior será a 

quantidade de contaminantes lixiviados para a zona 

saturada do aquífero.  

 

A recarga depende de factores tão importantes 

como a precipitação, o escoamento superficial, a 

evapotranspiração, o tipo de solo, a porosidade, a 

permeabilidade, etc. (Ribeiro, 2005) 

Para este estudo adoptaram-se os valores 

constantes das Fichas dos sistemas aquíferos (INAG, 2000) considerando-se uma recarga de 5% 

para o aquífero indiferenciado. 

 

 

Figura 28 – Valores do parâmetro D 
(profundidade do nível freático) 

Tabela 6 – Classes definidas para o parâmetro D 

 

Figura 29 – Valores do parâmetro R 
(recarga) 
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Recarga 
(mm/ano) 

< 51 51 – 102 102 – 178 178 – 254 > 254 

Parâmetro R 10 30 60 80 90 
 

 

A – (Material do aquífero) 

O material ou natureza litológica do aquífero pode 

ser interpretado neste contexto como a capacidade 

de atenuação do aquífero. O material rochoso 

consolidado ou não, do aquífero condiciona o fluxo 

subterrâneo, que por sua vez condiciona o tempo de 

residência do poluente.  

O conhecimento do tipo de litologia e das suas 

características é importante para avaliar a capacidade 

de atenuação dos poluentes no solo, já que são 

propriedades como a textura, o tamanho do grão, 

pH, fracturação, porosidade, entre outras que 

condicionam o transporte do contaminante. (Ribeiro, 

2005) 

 

No caso dos aquíferos que constituem a bacia do 

Nabão o material predominante é variável consoante 

a sua natureza. Ao aquífero de Ourém de natureza detrítica (arenitos, argilitos e níveis calcários) 

atribui-se o valor de 65, o mesmo valor é atribuído ao sistema aquífero Tejo-Sado Margem Direita. 

Aos sistemas Liásico Penela-Tomar e Sicó-Alvaiázere atribui-se um valor de 80 para o parâmetro 

A, correspondente a uma litologia de calcário maciço; o Maciço Calcário-Estremenho é claramente 

calcário carsificado, logo atribui-se 100, devido à sua elevada vulnerabilidade. 

 

Natureza do aquífero Parâmetro A* 

Xisto argiloso, argilito 10 – 30 (20) 
Rocha metamórfica / ígnea 20 – 50 (30) 

Rocha metamórfica / ígnea alterada 30 – 50 (40) 
“Till” glaciar 40 – 60 (50) 

Arenito, calcário e argilito estratificados 50 – 90 (60) 
Arenito maciço 40 – 90 (60) 
Calcário maciço 40 – 90 (80) 
Areia e balastro 40 – 90 (80) 

Basalto 20 – 100 (90) 
Calcário carsificado 90 – 100 (100) 

*- Entre parêntesis estão os índices típicos 
 

Tabela 7 – Classes definidas para o parâmetro R  

 

Figura 30 – Valores do parâmetro A 
(litologia) 

Tabela 8 – Classes litológicas do aquífero – Parâmetro A 



 60 

 

T – (Topografia) 

Este parâmetro refere-se à inclinação da 

superfície do terreno. Se uma zona possui um declive 

acentuado, a probabilidade de um poluente ser 

escoado pelas águas superficiais é maior, reduzindo 

a possibilidade de se infiltrar, se por outro lado, o 

terreno não possui qualquer inclinação, o poluente 

permanece mais tempo à superfície, aumentando a 

probabilidade de se infiltrar e de chegar à zona 

saturada. 

 

A topografia condiciona também o gradiente 

hidráulico e as direcções de fluxo preferenciais, 

sendo que em zonas de declive mais acidentado, os 

gradientes hidráulicos tendem a ser maiores, assim 

como a velocidade de escoamento subterrâneo. 

(Ribeiro, 2005) 

A topografia do terreno foi a partir do Modelo Digital de Terreno (MDT) demonstrado na figura 

19. 

Declive (%) < 2 2 – 6 6 – 12 12 – 18 > 18 
Parâmetro T 100 90 50 30 10 

 

LU – (Ocupação do Solo) 

Para a determinação deste parâmetro utilizaram-

se as classes da carta Corine Land Cover (2000), 

disponibilizada pelo Centro Nacional de Informação 

Geográfica (CNIG), à escala 1/100.000.  

 

A parametrização das classes foi feita por 

técnicos e especialistas que determinaram o impacto 

causado nas águas subterrâneas pelos vários tipos de 

utilização do solo. Desta forma, uma actividade muito 

poluente tem o valor 100, enquanto que uma 

actividade não poluente é representada pelo valor 0. 

(Ribeiro, 2005) 

O tratamento da informação foi realizado em 

ambiente SIG. No Anexo IV pode ver-se todas as 

categorias de designação CORINE e respectivos 

valores do parâmetro LU. 

 

 

 

Figura 31 – Valores do parâmetro T 
(topografia) 

 

Figura 32 – Valores do parâmetro LU 
(ocupação do solo) 

Tabela 9 – Intervalos das classes de Declive e respectivo valor de T (fonte: ERHSA) 
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Tipo de Ocupação do Solo Parâmetro LU 

Descargas Industriais, zonas de espalhamento 
de lixos 

100 

Perímetros regados, arrozais 90 
Pedreiras, zonas de extracção de areia, minas 

a céu aberto, estaleiros 
80 

Aeroportos, zonas portuárias, infraestruturas 
da rede de auto-estradas e da rede ferroviária 

75 

Espaços de actividades industriais, comerciais 
e de equipamentos gerais 

75 

Espaços verdes urbanos 75 
Zonas com equipamentos desportivos e de 

ocupação de tempos livres 
75 

Tecido urbano contínuo 75 
Tecido urbano descontínuo 70 

Culturas permanentes (vinhas, pomares, 
oliveiras, etc.) 

70 

Culturas anuais associadas ás culturas 
permanentes 

50 

Pastagens 50 
Sistemas culturais e parcelas complexos 50 

Terras ocupadas principalmente por 
agricultura com espaços naturais importantes 

50 

Territórios agro-florestais 50 
Meios aquáticos (sapais, salinas, etc.) 50 

Florestas e meios semi-naturais, superfícies 
com água 

0 

 

Assim, a região é constituída essencialmente por extensas áreas florestais e de vegetação 

rasteira e arbustiva, às quais foi atribuído o parâmetro 0. Existem ainda algumas zonas agrícolas 

com culturas anuais e áreas com culturas permanentes (olivais e pomares) às quais se atribuiu o 

valor 70. Desta forma o mapa é constituído essencialmente pelas cores azul e verde, indicadores 

de vulnerabilidade reduzida. Nas zonas a amarelo estão presentes sistemas culturais e parcelares 

complexos e territórios agro-florestais.  

 

 

O Índice de Susceptibilidade 

aplicado à bacia do Nabão revela 

que não existem praticamente 

zonas de elevada vulnerabilidade.  

Na figura 34 pode observar-se 

que as zonas com índice mais 

elevado correspondem às zonas 

carsificadas do Maciço Calcário-

Estremenho. 

 

 

 

Tabela 10 – Classificação da ocupação do solo 

Muito 
Baixo

11,37%
Alto

5,16%
Baixo

14,22%

Baixo a 
Médio

24,51%

Muito Alto
0,01%

Médio a 
Alto

20,90%

Médio
23,82%

 

Figura 33 – Percentagem de ocorrência de cada uma 
das classes do IS na bacia do Nabão 
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De uma maneira geral, a vulnerabilidade obtida não é muito elevada, no entanto, há que ter 

em conta as zonas de regadio, as zonas agrícolas bem como os fertilizantes utilizados, ou seja, 

para uma análise mais cuidada é necessário avaliar as fontes de poluição existentes bem como o 

risco que representam.  

 

 

Figura 34 – Índice de Susceptibilidade da bacia do Nabão 
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6. Caso de Estudo 

Efeitos das Alterações Climáticas nos Recursos Hídricos da 

Bacia do Nabão 

6.1. Análise de tendências 

6.1.1. Precipitação 

A análise de tendências é efectuada através do método de Mann-Kendall.  

 

Seleccionaram-se 203 estações (em toda a bacia hidrográfica do Tejo) com valores de 

precipitação desde Janeiro de 1910 a Dezembro de 2002 (no Anexo III-A podem ver-se as 

estações seleccionadas).  

 

Esta análise é feita com todas as estações que tenham dados disponíveis. Concluiu-se que 

Março e Abril são os meses que apresentam maiores tendências para diminuição da precipitação, 

no mês de Março, 87 das 203 estações (42,8%) apresentam tendências de descida e nenhuma das 

restantes apresenta tendência para aumentar). No mês de Abril são 43 (21,2%) as estações que 

descem contra apenas seis quem têm tendência para aumentar. Já os meses que apresentam 

maiores tendências de subida da precipitação são Outubro (em 39 estações, ou seja 19,2%, há 

tendência para aumentar contra apenas quatro com tendência para diminuir), Agosto, Julho e 

Maio. Nos restantes meses a grande tendência é de manter os volumes de precipitação, no 

entanto, existem sempre mais estações a apresentar tendências de descida do que de subida. 

Em relação á análise global anual, 29 estações apresentam tendências de descida e 16 

manifestam tendência para que a precipitação aumente (as restantes mantêm). 

A tendência global para a bacia hidrográfica do Tejo é manter os padrões de precipitação, com 

ligeiras diminuições no volume de pluviosidade, principalmente nos meses de Primavera. 

 

 

Destas 203 estações apenas sete se encontram na área de influência da bacia. Estas estações 

apresentam dados de Janeiro de 1976 a Dezembro de 2006.  

Na tabela 11 apresentam-se os resultados obtidos. Como se pode observar, de um modo geral 

cinco das sete estações apresentam tendência para diminuir a precipitação. Os meses em que a 

tendência para diminuir a quantidade de pluviosidade são Fevereiro, Abril e Junho. Isto revela que, 

sobretudo na Primavera, se registam menores volumes de precipitação. 

A figura 35 ilustra as tendências totais das estações e a respectiva localização. 
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Estação 16G01 15G03 15G02 15G01 16H01 16E02 14F01 

Janeiro � � � � � � � 
Fevereiro � � � � � � � 

Março � � � � � � � 
Abril � � � � � � � 
Maio � � � � � � � 

Junho � � � � � � � 
Julho � � � � � � � 

Agosto � � � � � � � 
Setembro � � � � � � � 
Outubro � � � � � � � 

Novembro � � � � � � � 
Dezembro � � � � � � � 

TOTAL ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Tendências globais das estações influentes na bacia do Nabão para o 
período 1976-2006 

Tabela 11 – Tendências para a precipitação na bacia do Nabão 
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Na figura 36, 

apresenta-se a 

evolução das médias 

anuais das estações 

influentes na área da 

bacia do Nabão.  

Como se pode 

verificar, existe uma 

grande oscilação no 

volume anual de 

pluviosidade. No 

entanto, para os 

últimos anos 

considerados, existe 

uma tendência para 

diminuição.  

 

6.1.2. Temperatura 

Para a temperatura, apenas 26 das estações seleccionadas tinham valores neste parâmetro. O 

período de registo corresponde às datas compreendidas entre Janeiro de 1940 e Dezembro de 

1996, no Anexo III-A podem ver-se as estações seleccionadas para a temperatura. 

 Efectua-se a análise de tendências, pelo teste de Mann-Kendall, da variação mensal, num 

período de 57 anos. As observações reflectem, mensalmente que em Janeiro todas mantêm 

temperatura excepto uma que apresenta tendência para descida, em Fevereiro duas estações 

apresentam tendência para subida, e nenhuma para descida. Nos meses de Primavera, constata-

se que em Março quatro estações apresentam tendência para subida e três para descida, em Abril 

uma sobe e sete descem e no mês de Maio duas sobem e cinco descem. Já no Verão, Junho 

apresenta duas estações com tendências de subida e três de descida, em Julho quatro sobem e 

uma desce e no mês de Agosto duas estações sobem e duas descem. Para os meses de Setembro 

em duas estações há tendência de subida da temperatura, em Outubro três apresentam tendência 

de descida e em Novembro duas sobem. Os meses de Dezembro reflectem tendências de subida 

em três estações e descida em uma. 

No TOTAL 15,4% das estações apresentam tendência para subir, 23% para descer e 61% 

tendem a manter os padrões de temperatura. 

Pode-se concluir que na bacia hidrográfica do Tejo, a tendência geral do período 1940-1996 é 

de manter os padrões de temperatura com significativas descidas, ao contrário do que seria de 

esperar. 

 

 

Das 26 estações consideradas, apenas duas influenciam directamente a bacia do Nabão. Estas 

estações apresentam dados de Janeiro de 1979 a Dezembro de 2006.  
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Figura 36 – Evolução da média anual de precipitação no período 
1977-1992 
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Pela tabela 12 pode concluir-se que, de um modo geral a tendência mensal das estações é 

manter os padrões de temperatura, no entanto para o mês de Setembro, ambas apresentam uma 

tendência de descida dos valores médios de temperatura mensal.  

 

Estação 14G01 16F04 

Janeiro � � 
Fevereiro � � 

Março � � 
Abril � � 
Maio � � 

Junho � � 
Julho � � 

Agosto � � 
Setembro � � 

Outubro � � 
Novembro � � 
Dezembro � � 

TOTAL ���� ���� 
 

A figura 37 ilustra as tendências totais das estações e a respectiva localização. 

 

Tabela 12 – Tendências para a temperatura na bacia do Nabão 

 

Figura 37 – Tendências globais das estações influentes na bacia do Nabão para o 
período 1979-2006 
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Para a média anual 

(figura 38), verifica-se que 

existem oscilações anuais 

no valor da temperatura 

média, no entanto a 

amplitude é pequena e as 

temperaturas médias 

anuais situam-se entre os 

15 e os 17ºC, para o 

período considerado. 

 

 

 

 

6.1.3. Piezometria 

Na análise de tendências dos 

piezómetros, utilizaram-se as 55 

estações localizadas em todos os 

aquíferos, estas estações são 

recentes e apenas apresentam 

dados de Janeiro de 2002 a 

Dezembro de 2006. Verifica-se, em 

termos globais, que cerca de 42% 

(23 piezómetros) apresentam uma 

tendência de descida do nível 

piezométrico, 14,5% (8) uma 

tendência de subida e 43,5% dos 

piezómetros não manifestam uma 

tendência clara de mudança (figura 

39).  

Os meses que apresentam 

maiores variações de descida do 

nível piezométrico são Janeiro (em 

quatro estações o nível desce e em 

duas sobe), Abril (três descem e 

uma sobe) e Junho (em seis o nível 

desce e em três sobe). Já com 

tendências de subida, surgem os meses de Setembro (onde três estações sobem e uma desce) e 

Novembro (com seis estações a subir e apenas uma a descer). 
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Figura 38 – Evolução da média anual de temperatura no 
período 1980-1993 

 
Figura 39 – Análise de tendências do nível 

piezométrico 
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Centrando agora a análise na área abrangida pela bacia do Nabão, observa-se que dos 

dezasseis piezómetros contidos na bacia do Nabão, nove (60%) revelam uma tendência de 

diminuição do nível piezométrico e os restantes sete mostram tendência de manter o padrão dos 

valores. 

A estação onde é registado o declive negativo mais significativo é a estação 299/60, que 

pertence ao sistema aquífero Liásico Penela-Tomar. Este piezómetro registou um declive de                   

-0,26m/mês. 

 

Na tabela 13 observam-se as tendências mensais das estações piezométricas.  

 

Estação 298/12 298/18 298/19 298/28 298/48 298/49 298/51 

Janeiro � � � � � � � 
Fevereiro � � � � � � � 

Março � � � � � � � 
Abril � � � � � � � 
Maio � � � � � � � 

Junho � � � � � � � 
Julho � � � � � � � 

Agosto � � � � � � � 
Setembro � � � � � � � 
Outubro � � � � � � � 

Novembro � � � � � � � 
Dezembro � � � � � � � 

TOTAL ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
 

299/60 299/74 299/79 299/80 309/32 309/43 310/158 Estação 

� � � � � � � Janeiro 
� � � � � � � Fevereiro 
� � � � � � � Março 
� � � � � � � Abril 
� � � � � � � Maio 
� � � � � � � Junho 
� � � � � � � Julho 
� � � � � � � Agosto 
� � � � � � � Setembro 
� � � � � � � Outubro 
� � � � � � � Novembro 
� � � � � � � Dezembro 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� TOTAL 
 

 

  

No Anexo IV pode ver-se as tendências dos piezómetros para os diferentes meses do ano. 

 

Tabela 13 – Tendências piezométricas na bacia do Nabão 
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6.2. Modelação hidrológica 

6.2.1. Modelo Hidrológico TEMEZ 

Após a caracterização da bacia do Nabão em 

todas as componentes relevantes para a modelação 

do escoamento superficial, procede-se à modelação 

do escoamento. 

 

O modelo aplicável à bacia designa-se por TEMEZ, 

apresentado por R. Oliveira (1998).  

 

Na figura 40 apresenta-se a metodologia 

aplicada: a rede de monitorização usada foi a base de 

dados do SNIRH, de onde se retiraram os dados das 

séries histórica para a área em estudo; os valores das 

anomalias climáticas foram retirados do livro SIAM II 

e, ao aplicar estas anomalias às séries históricas 

obtiveram-se as séries climáticas futuras. Ao 

introduzir estas séries futuras no Modelo TEMEZ, obtém-se a projecção de escoamento e recarga 

para os horizontes de 2050 e 2100. 

 

6.2.2. Modelação da Bacia Hidrográfica do Nabão 

Os dados de entrada do modelo são as séries históricas para cada uma das variáveis 

requeridas. Uma vez que não se obtiveram dados medidos da evapotranspiração potencial mensal 

da bacia, esta foi estimada, pelo método de Penman-Monteith a partir das séries de temperatura, 

humidade, radiação solar e velocidade do vento.  

A obtenção de séries históricas passa pelo tratamento dos vários dados disponíveis para zona 

da bacia hidrográfica do rio Nabão, de forma a resultar numa série única representativa. No Anexo 

IV, pode ver-se a localização das estações climatológicas seleccionadas. 

 

Precipitação 

Caracteriza-se o regime pluviométrico a partir da identificação das estações meteorológicas 

influentes (tabela 14) na área do aquífero pelo método dos polígonos de Thiessen e recolha e 

análise das séries de registos de precipitação presentes no SNIRH das estações meteorológicas 

seleccionadas. Em seguida produz-se uma série de precipitação mensal (em mm) a partir da 

ponderação das séries das estações influentes, com dados desde Outubro de 1976 a Setembro de 

2006.  

Modelo
TEMEZ

Redes de
Monitorização

Modelos
Climáticos

Cenários
Climáticos

Séries
Históricas

Anomalias
Climáticas

Séries climáticas
futuras

Séries de
escoamento

futuro

Séries de
recarga
futuro

 

Figura 40 – Metodologia usada  
(fonte: Oliveira,R.)   
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Código Nome COORD_X (m) COORD_Y (m) N.º de Valores 

16G/01 Tomar 177746 293148 355 
15G/03 Freixianda 172034 310006 355 
15G/02 R. Murta 180820 311028 359 
15G/01 Alvaiázere 178815 317665 358 
16H/01 Cast. Bode 183910 285731 204 
16E/02 Batalha 140991 298799 353 
14F/01 Pombal 157934 326140 356 

 

Temperatura 

Na caracterização da temperatura do ar utilizam-se as séries de registos disponíveis no SNIRH 

nas estações meteorológicas influentes (tabela 15) na área da bacia do Nabão. Da mesma maneira 

que na precipitação, calculam-se as temperaturas médias mensais (em ºC) para o período de 

observação (Out.76 a Set.06). 

 

Código Nome COORD_X (m) COORD_Y (m) N.º de Valores 

14G/01 Ansião 174209 326901 218 

16F/04 Pedrogão 160616 283591 214 

 

Humidade Relativa 

Para a humidade relativa do ar recolhem-se os dados diários disponíveis no SNIRH, das 

estações meteorológicas influentes (tabela 16) na área da bacia e, de forma análoga às anteriores, 

calcula-se a humidade relativa para o período de observação (Out.76 a Set.06). 

Código Nome COORD_X (m) COORD_Y (m) N.º de Valores 

14G/01 Ansião 174209 326901 47 
16F/04 Pedrogão 160616 283591 56 

 

Radiação Solar 

No caso da radiação solar, só existem dados disponíveis no SNIRH, a partir de 2000. Assim, 

optou-se por calcular um ano médio, a partir dos valores de radiação diária (em Wh/m2) das 

estações influentes (tabela 17) na bacia do Nabão.  

 

Código Nome COORD_X (m) COORD_Y (m) N.º de Valores 

14G/01 Ansião 174209 326901 58 

15F/02 Caxarias 165842 304171 58 

16F/04 Pedrogão 160616 283591 58 

Tabela 14 – Estações utilizadas na construção da série de precipitação (fonte: SNIRH) 

Tabela 15 – Estações utilizadas na construção da série de temperatura (fonte: SNIRH) 

Tabela 16 – Estações utilizadas na construção da série de humidade relativa                  
(fonte: SNIRH) 

Tabela 17 – Estações utilizadas na construção da série de radiação solar (fonte: SNIRH) 
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Velocidade do Vento 

Para a velocidade do vento, as estações influentes (tabela 18) na área de estudo só 

apresentam dados disponíveis a partir de 2000. Para esta variável, optou-se, também, por calcular 

um ano médio, a partir dos valores de velocidade do vento média diária (em m/s).  

Código Nome COORD_X (m) COORD_Y (m) N.º de Valores 

16G/01 Tomar 177746 293148 47 
15F/02 Caxarias 165842 304171 55 
15G/03 Freixianda 172034 310006 46 

15G/02 Rego da 
Murta 

180820 311028 60 

15G/01 Alvaiázere 178815 317665 60 
14G/01 Ansião 174209 326901 46 
14G/04 Cumieira 178494 330404 52 

 

6.2.3. Calibração do Modelo 

Após o tratamento dos dados de entrada necessários, partiu-se para a calibração do modelo. 

A calibração é efectuada com o objectivo de diminuir incertezas relacionadas com a formulação 

conceptual do modelo. Neste estudo, a calibração é um processo moroso e algo subjectivo, 

baseado em ajustamentos nos parâmetros do modelo, dentro de gamas de valores razoáveis, para 

que traduzam, de certa forma, a realidade. O modelo está concebido para se calibrar mediante a 

introdução do escoamento superficial observado.  

Assim, numa fase inicial, faz-se correr o modelo em modo calibração, introduzindo, então, a 

série de escoamento registada na estação da Fábrica da Matrena (16G/01, ver figura IV.1 no 

Anexo IV) do SNIRH, que mede o caudal médio que escoa do Rio Nabão (a principal linha de água 

da bacia). 

Numa primeira fase calibram-se todos os parâmetros, dentro de intervalos de calibração 

definidos que se vão, depois, fazendo variar dentro de limites que sejam aceitáveis.  

Para a bacia do Nabão assumiu-se que o C - coeficiente de excedente -  está entre 0,15 e 0,2; 

para o Hmax, sendo uma área maioritariamente vegetal considera-se que o terreno tem boa 

capacidade de reserva de água, logo toma-se uma assímptota da capacidade de campo entre 300 

e 400, como o Imax representa um valor nunca atingido toma-se o intervalo 300 a 500 (valores 

máximos de precipitação), por fim, o α – coeficiente de esgotamento do aquífero – assume-se um 

valor reduzido, entre 0,01 e 0,03. 

Após calibração dos parâmetros obteve-se a seguinte série modelada (figura 41). 

Tabela 18 – Estações utilizadas na construção da série de velocidade do vento                   
(fonte: SNIRH) 
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Existem alguns picos de desajuste do modelo em relação à série de escoamento real. Tais 

situações podem ser explicadas pelo próprio modelo ao assumir que tudo o que chove, após 

evapotranspiração irá constituir caudal, uma vez que prevê que tudo o que infiltra torna à 

superfície por esgotamento do aquífero. Existem também zonas de subestimação da descarga, da 

zona saturada para as linhas de água. Apesar de se ter constatado este facto, considerou-se que 

para o menor erro dos mínimos quadrados o modelo apresentava um bom ajuste, logo 

mantiveram-se os parâmetros para não comprometer a restante série.  

 

Os valores finais de calibração do modelo são, então: 

• C = 0,16 

• Hmax = 375 

• Imax = 344 

• α = 0,011 

 

 

 

Figura 41 – Comparação entre a série de escoamento observada e a modelada 
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O modelo calcula, ainda, valores de evapotranspiração real, evapotranspiração potencial, 

humidade do solo, escoamento superficial, infiltração, volume do aquífero, caudal perdido por 

esgotamento do aquífero e escoamento modelado.  

Após a calibração, utilizou-se o modelo para simular o ciclo hidrológico da bacia para vários 

cenários climáticos futuros. Estes cenários resultam das séries históricas perturbadas com as 

anomalias médias previstas pelos modelos climáticos para os diferentes cenários sócio-

económicos, para os horizontes de 2050 e 2100. 

 

É muito importante salientar que, tanto as emissões futuras de GEE, como os seus efeitos 

sobre o sistema climático, bem como as consequências que daí resultam no ambiente e na 

economia, estão sujeitos a incertezas. 

Os valores de anomalia utilizados têm por base os valores apresentados no relatório do 

projecto SIAM, calculados comparando as séries para diferentes cenários com as simulações de 

controlo (control run). No caso da temperatura, a anomalia é a diferença, medida em ºC, entre os 

valores das duas séries, sendo somada aos valores observados. No caso da precipitação, a 

anomalia é medida em percentagem de aumento, sendo multiplicada aos valores observados.  

Através desta metodologia mantém-se a estrutura espacial do clima, minimizando o erro dos 

modelos climáticos. Assume, no entanto, que a variabilidade interanual das diferentes variáveis 

climáticas se mantém nos níveis actuais, o que se trata de uma simplificação importante. Com 

efeito, o eventual aumento desta variabilidade pode condicionar de forma significativa a 

capacidade dos sistemas em satisfazer as necessidades de água. 

 

Considerou-se que as perturbações calculadas no projecto SIAM para um período de controlo 

de 1961 a 1990 são “projectáveis“ ao período de controlo das séries climáticas utilizadas para a 

modelação hidrológica da bacia estudada (1976-2006). 

 

6.3. Cenários climáticos 

Os actuais modelos climáticos são capazes de simular a evolução de um conjunto de variáveis 

climáticas e hidrológicas em função de alguns factores, em que se inclui a concentração na 

atmosfera dos gases com efeito de estufa. Permitem, por isso, gerar cenários climáticos distintos 

para diferentes hipóteses de evolução da concentração de gases com efeito de estufa, resultantes 

de diferentes opções políticas e de consequentes cenários de desenvolvimento sócio-económico. 

 

Em seguida apresentam-se as tabelas retiradas do capítulo sobre recursos hídricos, do livro 

SIAM II (Cunha, 2006a) com as previsões de variações de temperatura e precipitação. 
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 2050 
  HadCM3 
  B2a A2c 
  Precipitação  Temperatura Precipitação  Temperatura  
  % ºC % ºC 

Out 0,16 2,35 -7,79 3,08 
Nov 14,22 1,84 -31,70 1,57 
Dez 35,94 1,68 -27,17 0,76 
Jan -8,14 1,44 -0,67 1,87 
Fev 30,13 1,57 -9,01 1,82 
Mar 49,81 0,93 3,84 1,72 
Abr -36,55 1,64 -22,12 1,67 
Mai -31,38 3,37 -37,87 3,98 
Jun -39,27 5,20 -26,09 3,94 
Jul -32,29 5,07 -37,28 4,99 

Ago -21,35 3,86 -41,33 4,53 

Set -15,87 2,98 -0,22 3,88 

Anual 6,16 2,66 -17,69 2,82 
INV 17,54 2,22 -14,28 1,48 
PRI -1,17 1,98 -15,32 2,46 
VER -33,45 4,71 -32,13 4,49 

OUT 6,02 2,39 -23,11 2,84 
 

 

 

 2100 
  HadCM3 
  B2a A2c 

HadRM2 

  Precipitação  Temperatura  Precipitação  Temperatura  Precipitação  Temperatura 
  % ºC % ºC % ºC 

Out -30,41 3,74 -25,92 6,13 -62,08 7,14 
Nov 2,66 2,87 -34,17 3,21 -44,71 6,54 
Dez 35,12 2,02 -26,61 2,11 30,06 4,70 
Jan 17,33 1,90 -5,78 3,14 40,71 4,36 
Fev 8,50 2,51 -26,28 2,96 49,99 4,38 
Mar 31,46 1,91 -7,30 2,94 -4,96 4,54 
Abr -20,72 2,05 -42,24 3,25 -14,46 4,91 
Mai -31,67 4,42 -59,43 5,74 -46,02 5,96 
Jun -29,82 6,89 -39,01 7,55 -69,55 7,94 
Jul -39,66 6,28 -66,91 9,31 -65,48 7,96 

Ago -62,48 5,13 -74,87 8,36 -68,90 7,28 

Set -40,47 5,03 -51,77 6,75 -61,18 6,91 

Anual 2,24 3,73 -28,13 5,12 -8,20 5,90 
INV 20,57 2,14 -19,98 2,74 55,08 1,55 
PRI -2,47 2,79 -32,18 3,98 -16,25 3,85 
VER -39,58 6,10 -53,70 8,41 -68,31 8,40 

OUT -13,34 3,88 -33,89 5,36 -44,17 3,66 
 

Tabela 19 – Cenários para o período 2035 – 2064 

Tabela 20 – Cenários para o período 2070 – 2099 
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Como se pode verificar pela tabela 19, para o horizonte de 2050 na zona centro, para o 

cenário B2 (modelo HadCM3), esperam-se aumentos na quantidade de precipitação anual (6,2%) 

que, na análise sazonal, representam subidas na ordem dos 17,5% no Inverno e descidas de 

33,5% no Verão; já para a temperatura esperam-se subidas de cerca de 2,7ºC anuais, registando-

se as subidas mais significativas no Verão (4,7ºC). Já o cenário A2, mais pessimista, prevê uma 

descida da pluviosidade em 17,7%, sendo que para todos os meses do ano a precipitação diminui, 

com maior expressão nos meses de Verão (-32,1%); em relação à temperatura este cenário prevê 

uma subida anual de 2,8ºC, também mais expressiva no Verão (4,5ºC).  

 

Para o horizonte 2100 (tabela 20), o cenário B2 do modelo HadCM3 projecta uma ligeira 

subida da quantidade de precipitação anual (2,2%), devido a uma subida de 20,6% nos meses de 

Inverno, no entanto, há uma diminuição da pluviosidade nas restantes estações do ano, podendo 

chegar aos -39,6% no Verão; a temperatura média anual tende a subir 3,7ºC, podendo aumentar 

6,1ºC nos meses de Verão. O cenário A2 mostra uma diminuição mais significativa da precipitação 

anual (-28,1%), com possíveis reduções da ordem dos 53,7% nos meses de Verão; em relação à 

temperatura média anual, espera-se que esta aumente em 5,1ºC, sendo possíveis aumentos de 

8,4ºC no Verão. Finalmente o modelo regional HadRM2 projecta diminuições anuais da 

precipitação média em cerca de 8,2%, apesar de para os meses de Inverno, poder haver um 

aumento de pluviosidade na ordem dos 55% e nos meses de Verão a diminuição da quantidade de 

precipitação poder chegar aos 68,3%; na temperatura este modelo prevê aumentos na ordem dos 

5,9ºC anuais, esperando-se que esse aumento chegue aos 8,4ºC no Verão.  

 

Certamente que, em todo o mundo, os combustíveis fósseis vão continuar a ser utilizados 

durante o século XXI. É pois bem claro que as concentrações de CO2 e de outros GEE na atmosfera 

continuarão a aumentar. Torna-se pois, necessário, considerar os desenvolvimentos sócio-

económicos e tecnológicos futuros, para determinar as emissões antropogénicas de GEE para a 

atmosfera. Os cenários climáticos são, então descrições plausíveis e simplificadas do modo como o 

futuro se irá desenvolver, baseadas numa representação das emissões futuras de GEE de acordo 

com diferentes percursos de desenvolvimento (cenários de emissões). (Santos e Moita, 2001a) 

 

Assim, a partir destes cenários e de modelos climáticos fiáveis e que tenham sido testados, é 

possível proceder a uma avaliação dos impactos da mudança climática com uma gestão avisada e 

prudente dos riscos potenciais envolvidos. 

Aplicando estas variações à série de controlo, obtêm-se novas séries, que ao serem 

introduzidas no Modelo TEMEZ resultam nas previsões de recarga e escoamento superficial para 

2050 e 2100. 

6.4. Impactos directos das alterações climáticas 

Neste ponto apresentam-se os resultados obtidos na variação do escoamento e da recarga 

para os horizontes estudados. 
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6.4.1. Previsão para 2050 

Após calibração do modelo, “perturbou-se” a série histórica com as anomalias representadas 

na tabela 19. Em seguida voltou a introduzir-se as novas séries de precipitação e temperatura no 

modelo TEMEZ e obteve-se as séries futuras. Destacam-se as de escoamento e recarga. 

 

O cenário sócio-económico B2, do modelo climático HadCM, prevê aumentos no volume do 

escoamento, sobretudo nos meses de Outono e Inverno, coerentes com a previsão de aumento de 

precipitação para esses mesmos meses; nos meses de Verão há um decréscimo no escoamento 

superficial. Já o cenário A2, mais pessimista, que prevê reduções na precipitação, da ordem dos 

14% no Inverno e 30% no Verão, apresenta uma previsão de escoamento bem menor, que o do 

período de controlo.  

A figura 42 representa as variações no escoamento em relação à série histórica.  

 

No presente estudo faz-se uma primeira abordagem do impacto das alterações climáticas na 

recarga através dos resultados do modelo de TEMEZ. Apesar deste modelo não ser vocacionado 

para o cálculo da recarga, consideraram-se os seus valores após ter sido feita uma calibração que 

teve em conta a infiltração das bacias modeladas. 

Como seria de esperar, no cenário B2 a recarga tende a aumentar nos meses de Outono e 

Inverno e no cenário A2 há uma diminuição da infiltração para o aquífero em quase todos os 

meses. 

Na figura 43 apresentam-se as variações relativas à recarga. 

 

Na tabela 21 podem ver-se os valores médios de escoamento e recarga da série histórica e os 

valores médios obtidos através do modelo TEMEZ.  

 Série Histórica 2050_b2 2050_a2 

Mensal 
Recarga 

[mm] 
Escoamento 

[mm] 
Recarga 

[mm] 
Escoamento 

[mm] 
Recarga 

[mm] 
Escoamento 

[mm] 

Out 18,71 13,55 18,05 12,69 14,36 9,33 

Nov 23,38 20,35 29,03 24,33 9,87 9,64 

Dez 44,49 42,71 62,53 68,87 25,32 19,53 

Jan 45,49 49,36 43,77 52,07 37,50 34,59 

Fev 39,59 48,64 52,50 65,99 30,58 33,06 

Mar 26,85 37,57 42,84 56,74 23,82 29,12 

Abr 24,39 32,98 12,42 33,05 13,08 21,70 

Mai 20,20 29,68 9,92 26,47 6,68 16,86 

Jun 5,11 20,80 1,44 18,87 1,85 12,41 

Jul 0,29 14,27 0,03 13,38 0,01 8,74 

Ago 0,21 10,09 0,09 9,54 0,20 6,28 

Set 1,27 7,57 0,55 7,02 1,14 4,87 

Sazonal       

INVERNO 129,56 140,71 158,80 186,92 93,40 87,18 
PRIMAVERA 71,43 100,23 65,17 116,25 43,58 67,67 

VERÃO 5,60 45,16 1,57 41,79 2,07 27,43 
OUTONO 43,37 41,47 47,63 44,04 25,37 23,84 

 
Tabela 21 – Valores médios para o escoamento e infiltração, para o horizonte 2050 
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6.4.2. Previsão para 2100 

Para o horizonte de 2100, o método é análogo ao anterior, excepto as anomalias introduzidas 

na série histórica que são as constantes na tabela 20. 

O cenário sócio-económico B2 evidencia aumentos no volume do escoamento, para os meses 

de Inverno, e uma diminuição do mesmo nos meses de Verão e Outono. Para o cenário A2, do 

mesmo modelo HadCM, a previsão aponta para reduções significativas no escoamento superficial 

da bacia do Nabão, mais uma vez, estas conclusões são suportadas pela redução na precipitação, 

da ordem dos 14% no Inverno e 30% no Verão, prevista pelo modelo. Por outro lado, o modelo 

regional, HadRM, apresenta uma previsão mais optimista para o escoamento, apesar de haver 

uma grande redução nos meses de Outono, os resultados sugerem um aumento significativo no 

volume de escoamento para os meses de Inverno.  

 

Em relação à recarga prevista para o horizonte de 2100, esta acompanha a tendência de 

diminuição, para o cenário sócio–económico A2. Já em relação ao cenário B2, prevê-se, para 2100, 

ligeiros aumentos da recarga dos aquíferos nos meses de Inverno, e uma redução nas outras 

estações do ano. O modelo climático HadRM prevê, por seu lado, uma evolução intermédia que se 

situa entre os cenários anteriores. Havendo uma diminuição da recarga, esta resultará num 

rebaixamento dos níveis piezométricos. 

 

Na tabela 22 apresentam-se os valores médios de escoamento e recarga da série histórica e os 

valores médios obtidos através do modelo TEMEZ para o horizonte 2100.  

 Série Histórica 2100_b2 2100_a2 2100_RM 

Mensal 
Recarga  

[mm] 

Escoa-
mento 
[mm] 

Recarga  
[mm] 

Escoa-
mento 
[mm] 

Recarga  
[mm] 

Escoa-
mento 
[mm] 

Recarga  
[mm] 

Escoa-
mento 
[mm] 

Out 18,71 13,55 7,33 7,12 7,89 4,91 0,68 3,92 
Nov 23,38 20,35 22,07 16,75 8,13 6,49 5,93 5,32 
Dez 44,49 42,71 58,84 60,83 23,69 16,53 49,45 44,10 
Jan 45,49 49,36 51,97 58,85 31,83 27,94 55,46 60,61 
Fev 39,59 48,64 41,89 53,23 21,07 23,11 52,31 65,25 
Mar 26,85 37,57 35,43 47,28 18,05 21,78 22,00 36,07 
Abr 24,39 32,98 16,17 31,60 5,73 14,81 15,24 28,24 
Mai 20,20 29,68 9,30 24,67 1,84 10,89 4,80 20,54 
Jun 5,11 20,80 1,91 17,82 0,72 8,01 0,13 14,62 
Jul 0,29 14,27 0,02 12,59 0,00 5,68 0,00 10,39 

Ago 0,21 10,09 0,00 8,96 0,00 4,03 0,00 7,39 
Set 1,27 7,57 0,08 6,46 0,01 2,90 0,00 5,31 

Sazonal         
INV 129,56 140,71 152,70 172,91 76,60 67,57 157,22 169,95 

PRIM 71,43 100,23 60,90 103,56 25,61 47,49 42,04 84,85 
VER 5,60 45,16 1,93 39,36 0,72 17,73 0,13 32,40 
OUT 43,37 41,47 29,47 30,33 16,03 14,30 6,61 14,55 
 

 
Tabela 22 – Valores médios para o escoamento e infiltração, para o horizonte 2050 
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Figura 42 – Variações do escoamento em relação ao escoamento médio do período 
1976-2006 
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Figura 43 – Variações da recarga em relação à recarga média do período 1976-2006 
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6.5. Impactos indirectos das alterações climáticas 

6.5.1. Enquadramento 

Inclui-se no âmbito desta dissertação, a previsão da variação do Índice de Susceptibilidade, 

devido à mudança da precipitação e, consequentemente, da recarga e da provável alteração do 

uso do solo. Uma alteração do uso do solo, provocada pela mudança das práticas e culturas, como 

resposta às alterações climáticas, irá provocar um efeito indirecto na qualidade da água 

subterrânea. Esse impacto poderá ser avaliado medindo a magnitude de variação do grau de 

susceptibilidade das formações aquíferas calculado para vários cenários agro-climáticos. 

 

Dada a natureza dos parâmetros de entrada deste método, para o cálculo dos cenários futuros 

apenas foram consideradas variações nos valores de recarga subterrânea e uso do solo.  

No Anexo V pode ver-se as variações devidas somente à variação da recarga em cada um dos 

cenários. Uma vez que as variações esperadas nos valores da recarga não fazem variar 

significativamente os valores do IS, optou-se por não incluir as imagens no corpo do trabalho. 

Para uma correcta interpretação das figuras apresentadas dever-se-á compará-las com o 

Índice de Susceptibilidade actual, apresentado na figura 33.  

6.5.2. Previsão para 2050 

Como mostram as figuras 44 e 46, caso ocorra uma atenuação das práticas agrícolas, ambos 

os cenários A2 e B2 prevêem uma ligeira diminuição da susceptibilidade do aquífero à poluição. No 

cenário B2, que prevê um aumento da precipitação e, consequentemente, da recarga, a bacia 

torna-se mais susceptível à poluição que no cenário A2. Esta conclusão justifica-se pelo facto de 

com maiores volumes de pluviosidade, haver uma maior arrastamento dos poluentes pelo subsolo, 

atingindo mais rapidamente os aquíferos. 

Considerando uma intensificação das práticas agrícolas (figuras 45 e 47), os cenários A2 e B2 

prevêem um aumento significativo da susceptibilidade do aquífero à poluição. Este aumento deve-

se, também à alteração da classe da recarga considerada para o cálculo. Novamente, o aumento é 

maior no cenário B2, pelo mesmo motivo apresentado anteriormente. 
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Figura 44 – Alteração no IS com atenuação 
das práticas agrícolas   

 

Figura 45 – Alteração no IS com atenuação 
das práticas agrícolas 

 

Figura 46 – Alteração no IS com atenuação 
das práticas agrícolas   

 

Figura 47 – Alteração no IS com 
intensificação das práticas agrícolas 
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6.5.3. Previsão para 2100 

De forma análoga às projecções para o horizonte de 2050, para 2100 a intensificação ou 

atenuação das práticas agrícolas poderá alterar de forma positiva ou negativa os valores do IS. 

Se se considerar uma atenuação das práticas agrícolas (figuras 48, 50 e 52), todos os cenários 

prevêem uma diminuição do risco de contaminação do aquífero. A maior diminuição ocorre para o 

cenário A2, o mais pessimista em relação à quantidade de precipitação, ou seja, o A2 é o cenário 

em que a recarga diminui mais. 

Pelas figuras 49, 51 e 53, pode-se verificar que, no caso de uma intensificação das práticas 

agrícolas, é expectável, para os três cenários, A2, B2 e modelo HadRM, um aumento dos valores 

do IS, aumento esse mais ligeiro no cenário A2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 – Alteração no IS com atenuação 
das práticas agrícolas   

 

Figura 49 – Alteração no IS com 
intensificação das práticas agrícolas 
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Figura 50 – Alteração no IS com atenuação 
das práticas agrícolas   

 

Figura 51 – Alteração no IS com 
intensificação das práticas agrícolas 

 

Figura 52 – Alteração no IS com atenuação 
das práticas agrícolas   

 

Figura 53 – Alteração no IS com 
intensificação das práticas agrícolas 
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7. Conclusões e desenvolvimentos futuros 

São muitas as provas indicadoras de que o clima da Terra já está a mudar em resultado 

directo das crescentes emissões de gases com efeito de estufa em todo o mundo. A maior parte 

destes gases surge naturalmente em quantidades limitadas e é um componente essencial da 

atmosfera que protege a Terra. São também, porém, um importante subproduto da actividade 

industrial, e é por isso que as emissões de GEE têm vindo a aumentar constantemente desde a 

revolução industrial do século XIX.  

Este trabalho pretende dar a consciência de que a previsão das Alterações Climáticas trará um 

incremento dos problemas de planeamento e gestão dos recursos hídricos em Portugal, decorrente 

da redução das disponibilidades de água, do aumento da variação sazonal do escoamento, do 

provável aumento das necessidades de água do sector agrícola, da manutenção e provável 

aumento dos problemas de cheias e, ainda, do provável aumento dos problemas de qualidade de 

água.  

 

A bacia hidrográfica do rio Nabão, localizada na zona centro de Portugal Continental apresenta 

uma evolução climática consistente com as variações previstas para os padrões de temperatura e 

precipitação. 

De uma forma geral, a bacia do Nabão reflecte, para os horizontes 2050 e 2100, que o cenário 

B2 é o cenário mais optimista, pois prevê ligeiros aumentos nos valores de escoamento e recarga. 

O cenário A2, prevê diminuições no escoamento e precipitação que implicariam mudanças na 

gestão dos recursos hídricos da bacia. O modelo HadRM, mais local, apresenta um cenário 

intermédio. 

Assim, é necessário que a sociedade convirja e se una na adopção de políticas e medidas que 

nos permitam evoluir no sentido do cenário B2. 

Pode-se esperar, para a bacia em estudo e para o país, em geral, um aumento das 

necessidades hídricas, quer para consumo, quer para irrigação, devido ao aumento da 

temperatura e da evaporação. Prevê-se que a qualidade da água possa diminuir, o que provocará 

um desequilíbrio, podendo conduzir a situações de diminuição da disponibilidade hídrica no local e 

modificação dos caudais de descarga. 

Sendo uma zona maioritariamente agrícola, a escassez de água poderá condicionar o tipo de 

culturas. Alterações no uso do solo farão variar a vulnerabilidade das águas subterrâneas. 

Novamente nos apercebemos que os recursos hídricos representam um papel fundamental a todos 

os níveis na sociedade. 

Não existe muita informação sobre os consumos de água na zona e pensa-se que as águas 

subterrâneas estejam subaproveitadas. O aquífero de Ourém contém água de extrema qualidade, 

no entanto a zona é abastecida por águas oriundas da barragem de Castelo de Bode, ou seja, o 

aquífero encontra-se sub explorado, quando reúne condições para ser utilizado como captação de 

águas para consumo humano. Seria interessante, como trabalho futuro, conhecer melhor as 

necessidades hídricas da região e calcular com exactidão as disponibilidades de água, de forma a 

obter um balanço hídrico exacto que permitisse projectar e adoptar melhores medidas de gestão 

dos recursos hídricos da bacia do Nabão. Impõe-se a necessidade de uma gestão integrada dos 
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recursos hídricos ao nível da bacia do Nabão, que inclua adequada gestão das águas superficiais e 

subterrâneas. 

 

Sugerem-se algumas medidas ao nível da prevenção das Alterações Climáticas. Deveria 

começar-se a cortar com o uso de combustíveis fósseis, principalmente o carvão, alterando o uso 

para gás natural; uma boa aposta seria a transferência de eficiência energética e tecnologias de 

energias renováveis para os países em desenvolvimento, melhorando a eficiência energética ao 

nível global e alargando a todo o planeta o uso de recursos energéticos renováveis. Outros pontos 

importantes assentam na redução da desflorestação, na integração de uma agricultura sustentável 

e num crescimento moderado da população mundial. Em paralelo com estas medidas de 

prevenção há que pôr em prática formas de mitigação, como a remoção do CO2 das emissões de 

chaminés e dos veículos, o armazenamento de CO2 através da plantação de árvores, o seu 

sequestro debaixo da terra e no fundo dos oceanos.  

As tentativas de resolução do problema das alterações climáticas devem basear-se no 

“princípio da precaução”, ou seja, mesmo que uma determinada ameaça não esteja cabalmente 

comprovada, devem ser tomadas medidas para combater o problema, se os melhores dados 

disponíveis demonstrarem que existe um risco potencial. 

O desafio das alterações climáticas deverá ser objecto de uma atenção crescente na definição 

das estratégias e políticas de gestão de recursos hídricos. O argumento de que os impactos das 

alterações climáticas não são completamente conhecidos e que há ainda muitas incertezas não 

deve ser uma razão para adiar a acção. Os resultados dos diversos estudos já realizados 

permitiram identificar algumas tendências com uma elevada probabilidade de ocorrência, as quais 

deverão ser consideradas nas estratégias e nas políticas de gestão da água. 

Além disso, uma boa política de gestão da água requer uma capacidade de decidir em 

condições de incerteza. Os responsáveis e os gestores de recursos hídricos deverão agir com base 

em previsões actualizadas do regime hidrológico. Por isso, eles deverão procurar planear 

antecipadamente as respostas mais adequadas aos cenários futuros, seleccionando políticas 

flexíveis e adaptáveis que sejam capazes de reagir rapidamente a situações específicas. 

Nesta perspectiva, a consideração dos impactos das alterações climáticas não requer nenhuma 

mudança drástica das práticas de gestão da água, pois aquelas constituem apenas uma fonte 

adicional da incerteza susceptível de influenciar os valores futuros da disponibilidade e procura de 

água. As autoridades de gestão da água devem, pois, começar a considerar as alterações 

climáticas como uma variável de decisão.  

A não consideração das alterações climáticas no processo de gestão dos recursos hídricos 

portugueses virá tornar esta gestão mais difícil e complexa. A diminuição potencial das 

disponibilidades de água e o aumento das assimetrias sazonais, juntamente com a ocorrência de 

condições mais restritivas em termos da qualidade de água e de risco de cheias, apenas vem 

destacar a importância de adoptar políticas de gestão da água baseadas num sólido e profundo 

conhecimento da realidade dos recursos hídricos portugueses. Isto realça a necessidade de ampliar 

os estudos de avaliação dos recursos hídricos e de realizar investigação adicional sobre as 

alterações climáticas, de modo a que a informação sobre as alterações climáticas possa 

condicionar as práticas de gestão da água. 
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Anexo I 

Apresentam-se alguns complementos interessantes ao trabalho. 

 

 

 

 

 

 

Figura I. 1 – Datas relevantes 

Figura I. 2 – Objectivos de Quioto 
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Figura I. 3 – Mudanças verificadas pelo IPCC 
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Programa Nacional para as Alterações Climáticas 

Em termos concretos, o PNAC deve cumprir os seguintes objectivos: 

i) quantificar o esforço de redução para cumprimento dos compromissos assumidos; 

ii) identificar as responsabilidades sectoriais em termos de emissões de GEE; 

iii) apresentar o conjunto de PeM (inter)sectoriais para controlo e redução de GEE, e respectivos 

instrumentos, no curto, médio e longo prazo, explicitando a sua eficácia ambiental, o esforço 

orçamental necessário para a sua implementação e, sempre que possível, os seus impactos micro e 

macroeconómicos; 

iv) evidenciar os princípios e condições de politica que promovam a sua implementação; 

v) Identificar a participação do país nos mecanismos de flexibilidade preconizados no Protocolo de 

Quioto; 

vi) definir o seu sistema de monitorização e revisão. 

No que se refere as tarefas a realizar, o PNAC integra as seguintes: 

i) Identificação do cenário de referencia de evolução sócio-económica para o horizonte temporal 

definido (2008-2012), avaliação das respectivas emissões de GEE e quantificação do esforço de redução 

necessário para cumprir os compromissos internacionais e comunitários; 

ii) concepção e desenvolvimento do Bloco Imediato de PeM e instrumentos, a ser implementado no 

curto prazo: 

iia) identificação e avaliação (da eficácia ambiental, dos factores de sucesso e constrangimentos na 

aplicação e, sempre que possível, da relação custo-eficácia) das PeM e instrumentos (sectoriais e/ou 

horizontais) em fase de implementação ou planeamento, com efeitos directos e/ou indirectos na 

redução das emissões de GEE, não incluídos no cenário de referencia; 

iib) identificação e analise, com o apoio dos agentes económicos e das entidades competentes, da 

oportunidade e possibilidades de optimizar a eficácia ambiental das PeM e dos instrumentos 

supracitados e de PeM e instrumentos já em curso, bem como dos meios, acções e recursos necessários 

para o efeito, a fim de os constituir como PeM e instrumentos de curto prazo do PNAC. 

iii) concepção e desenvolvimento do Bloco Adicional de PeM e instrumentos, a ser implementado, 

nos curto e médio prazos (2002-2008): 

iiia) identificação e analise das medidas decorrentes da politica da UE, nomeadamente do Programa 

Europeu para as Alterações Climáticas, e que resultarão em directivas comunitárias a transpor para o 

ordenamento jurídico português; 

iiib) identificação, analise e avaliação do impacto de PeM novas e/ou adicionais, que assegurem o 

cumprimento dos objectivos de redução de GEE, bem como dos respectivos instrumentos para a sua 

implementação, incluindo o comercio de emissões na UE, a luz dos critérios de eficácia ambiental, 

eficiência económica, equidade, integração com outras politicas sectoriais, exequibilidade no tempo e 

aceitabilidade social; 

iiic) analise integrada do potencial e da oportunidade de utilização dos mecanismos de flexibilidade 

do Protocolo de Quioto, nomeadamente do mecanismo de desenvolvimento limpo, e identificação das 

condições (político-institucionais e económicas) necessárias a sua concretização. 

iv) fixação das responsabilidades sectoriais de redução de emissões de GEE, de acordo com um 

conjunto de critérios, tais como, equidade na repartição do esforço de cumprimento, eficiência 

económica, salvaguarda da competitividade nacional, entre outros; 

v) Discussões publicas e sectoriais; 

vi) identificação e estabelecimento dos procedimentos e métodos para a monitorização do PNAC, 

nomeadamente no que se refere a implementação das PeM adoptadas, e de avaliação dos seus 

impactos na redução de GEE. 

Quadro I. 1 – Objectivos do PNAC 
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Anexo II 

Imagens complementares. 

 

 

Figura II. 1 – Cartas geográficas da área da bacia do Nabão  
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Figura II. 2 – Ocupação do solo com 

Florestas e Meios semi-naturais            
(Fonte: Corine Land Cover 2000) 

 
Figura II. 3 – Ocupação do solo com área 
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Figura II. 4 – Ocupação do solo com territórios artificializados 
(Fonte: Corine Land Cover 2000) 
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Anexo III 

Neste anexo apresentam-se todas as estações utilizadas na caracterização climática da 

Bacia do Nabão desta dissertação, e as figuras comparativas por cada estação analisada. 

 

ABRANTES (17H/01C) BARRAGEM DE MEIMOA (12O/04C) CASTELEIRO (12N/01UG) 

ABRIGADA (19C/03G) CASTELO DE VIDE (17M/01G) 

ABRÃ (17E/02UG) 

BARRAGEM DE MONTARGIL 
(19H/02C) CASTELO NOVO (13M/03G) 

ALCAFOZES (14O/02U) BARRAGEM DO CABRIL (14I/02C) CAXARIAS (15F/02C) 

ALCAINS (14M/01UG) 
BARRAGEM DO COVÃO DE FERRO 

(12L/01U) CENTRAL BRUCEIRA (16L/02U) 

ALCANEDE (17E/01U) BARRAGEM DO DIVOR (21J/03C) CERNACHE BONJARDIM (15H/01C) 
ALCANENA (17F/02U) CHAMUSCA (17G/02G) 

ALCARIA (12L/04UG) 

BARRAGEM DO MARANHÃO 
(19J/04C) CHOUTO (18G/01G) 

ALCOBERTAS (17D/05U) BECO (15H/03U) CHÃO DA VA (14L/02U) 

ALCOCHETE (21D/01UG) BEIRÃ (17M/03UG) CHÃO DE CODES (16I/02UG) 

ALCOENTRE (18D/03C) BELAS (21B/09U) CHÃO DE COUCE (14G/05UG) 

ALCOROCHEL (17F/03G) BEMPOSTA (17I/02UG) COMENDA (17K/01UG) 

ALDEIA DA MATA (18K/02UG) BENAVENTE (20E/03U) CONSTÂNCIA (17G/04UG) 

ALENQUER (19C/10U) BENDADA (11N/02UG) CORTIÇAL (17E/04G) 

ALMACEDA (14K/01U) BENQUERENÇAS (15L/01U) CORUCHE (20F/01UG) 

ALMEIRIM (18F/01UG) BOLEIROS (16F/03U) COVILHÃ (12L/03G) 

ALMOSTER (14G/03U) BROTAS (20I/02UG) ERRA (20G/01UG) 

ALPALHÃO (17L/03UG) CABANAS DE TORRES (19C/02U) ESTREITO (14K/04UG) 

ALTER DO CHÃO (18L/01UG) CABEÇO DE VIDE (19L/01UG) ESTREMOZ (20L/01G) 

CABEÇO MONTEIRO (14N/04C) FERREIRA DO ZÊZERE (15H/02UG) ALTO DA FOZ GIRALDO 
(13K/05UG) CACÉM (21B/10G) FIGUEIRÓ DOS VINHOS 

(14H/01UG) 

ALVAIÁZERE (15G/01UG) CALHANDRIZ (20C/04UG) 
FOROS DE VALE DA FIGUEIRA 

(21H/02C) 

ALVIOBEIRA (15G/04U) CAMPELO (13H/07UG) FOZ DO COBRÃO (15K/02U) 

AMÊNDOA (16I/01U) CAMPO EXPERIMENTAL CRATO FRATEL (16K/03U) 

ANSIÃO (14G/01C) (CHANÇA) (18K/01C) FREIXIANDA (15G/03UG) 

ARANHAS (13O/02UG) CANAL (21L/01UG) FRONTEIRA (19L/02UG) 

ARNEIRO DA VOLTA (19G/03C) CANEÇAS (21B/11UG) FRÁGUAS (17D/04G) 

ARRAIOLOS (21J/02UG) CANHA (21F/01UG) GALVEIAS (19J/01U) 

ARRANHÓ (20C/03G) CANIÇAL CIMEIRO (15J/02G) GAVIÃO (17J/01UG) 

ARRIMAL (17D/03UG) CAPINHA (12M/02UG) GRALHAS (13L/02G) 

ARRUDA DOS VINHOS (20C/02G) 
CARAPUÇÕES (SÃO TORCATO) 

(21G/03G) IDANHA-A-VELHA (14O/01UG) 

ASSEICEIRA (18D/01C) CARIA (12M/01UG) ISNA (14J/02UG) 

AVIS (19J/03UG) CARRAZEDE (16G/02UG) LADOEIRO (14N/02UG) 

AZÓIA DE CIMA (17E/03UG) CARVOEIRO (16J/02UG) LAMAROSA (19G/02UG) 

BARRAGEM CABEÇO MONTEIRO 
(14N/01C) CASA BRANCA (20K/02UG) LARANJAL (PONTE SôR) (18I/01C) 

BARRAGEM DA BOUÇÃ (14H/02C) CASAL DA SERRA (13L/03U) LAVRE (21G/02UG) 

BARRAGEM DE CASTELO DE BODE 
(16H/01C) LENTISCAIS (15M/02UG) 

BARRAGEM DE MAGOS (20E/01C) 

CASTANHEIRA DE PÊRA 
(13H/05UG) 

LONGOMEL (18J/01U) 
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LOUSA (20B/03CG) 

MACHUQUEIRA GROU (19G/01UG) 

PEREIRO DA PALHACANA 
(19C/11U) 

SOBRAL DE SÃO MIGUEL 
(12K/01UG) 

MALPICA DO TEJO (15M/03UG) PERNES (17F/01UG) SOUSEL (20K/01UG) 

MARGEM (17J/02UG) POMBAS (18H/02UG) 

MARIANOS (18G/03UC) PONTE SÔR (18I/02U) 

SÃO BENTO ANA LOURA 
(20M/03U) 

MATA (14M/02UG) PONTÉVEL (19E/03UG) SÃO GERALDO (21H/01UG) 

MECA (19C/08C) PRAZERES (20M/02U) 

MEIMÃO (12O/02U) PROENÇA-A-NOVA (15J/01UC) 

SÃO JOÃO DA RIBEIRA 
(18D/02UG) 

MERCEANA (19C/07G) PÓVOA MEADAS (16L/04UG) 

MILHARADO (20B/06UG) 

SÃO JULIÃO DO TOJAL 
(20C/01C) 

MINDE (16E/02G) 

PÓVOA RIO DE MOINHOS 
(14L/01U) SÃO MIGUEL DE ACHA (13N/01UG) 

MONFORTE (19M/01UG) RAMELA (11N/01UG) SÃO PEDRO DO ESTEVAL (16J/01U) 

MONFORTE DA BEIRA (15N/01UG) RAPOSA (19F/01G) SÃO TORCATO (20F/02G) 

MONSANTO (13O/03U) REGO DA MURTA (15G/02G) 
SÃO VICENTE DA BEIRA 

(13L/04UG) 

MONTALVÃO (16L/01UG) REPRESA (21I/01UG) TOJEIRAS DE CIMA (18H/04UG) 

MONTE CAVALHEIRO (12O/03UG) RIBEIRA DE NISA (17M/04U) TOMAR (16G/01UG) 

MONTE DA CAPARICA (22B/01C) ROSMANINHAL (15O/01UG) TORRES NOVAS (17F/05UG) 

MONTE DO ARNEIRO (16K/04U) SACAVÉM DE CIMA (21C/01UG) ULME (18G/02UG) 

MONTE DO CONDE (13N/02U) SANTANA CARNOTA (19C/12U) URRA (18M/02U) 

MONTEMOR-O-NOVO (22H/01UG) SANTARÉM (ESA) (18E/01C) VALE DE PRAZERES (13M/02U) 

MONTES DA SENHORA (15K/01U) VALE DO PESO (17L/02UG) 

MOURISCAS (16I/03UG) 

SANTO ALEIXO (SORRAIA) 
(20M/01UG) VALE PEREIRO (21K/03UG) 

MUGE (19E/01UG) SANTO ESTEVÃO (20E/02UG) VALES DE CARDIGOS (15J/03U) 

NISA (16L/03UG) SARDOAL (16I/04UG) VALHELHAS (11M/01UG) 

OLEIROS (14J/01UG) VAU (17B/01U) 

OLHALVO (19C/13C) 

SARNADAS DE RODÃO 
(15L/02UG) VENTOSA (19B/04U) 

OTA (19D/02UG) VILA CHÃ (ALENQUER) (19C/05U) SARNADAS DE SÃO SIMÃO 
(14K/02U) VILA DE REI (15I/02UG) PAMPILHOSA DA SERRA 

(13J/03UG) SARNADINHA (15K/03UG) VILA FRANCA DE XIRA (LEZÍRIA) 
(20D/01C) 

PAVIA (20I/01G) SARZEDAS (14K/03U) 
VILA NOGUEIRA DE AZEITÃO 

(22C/02UG) 

PEDROGÃO (16F/04C) SEDA (19K/01UG) VILA NOVA DE OURÉM (16F/05U) 

PEDROGÃO GRANDE (14I/01UG) 
VILA NOVA DE SÃO PEDRO 

(18D/04U) 

PENAMACOR (12O/01UG) 

SERRA DE SANTO ANTÓNIO 
(16E/04U) 

VILA VELHA DE RODÃO (16K/01G) 

PENEDOS DE ALENQUER (19C/04C) SERTÃ (15I/01UG) VIMIEIRO (21J/01UG) 

PENHA GARCIA (13O/01UG) SILVARES (13K/02UG) ÉVORA-MONTE (21K/02UG) 

 

 

 
Tabela III. 1 – Estações climáticas com valores de precipitação mensal, localizadas 

na Bacia do Tejo (fonte: SNIRH) 
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ABRANTES (17H/01C) 

ALCOENTRE (18D/03C) 

ANSIÃO (14G/01C) 

ARNEIRO DA VOLTA (19G/03C) 

ASSEICEIRA (18D/01C) 
BARRAGEM CABEÇO MONTEIRO 

(14N/01C) 
BARRAGEM DA BOUÇÃ (14H/02C) 

BARRAGEM DA PRACANA (16K/02U) 
BARRAGEM DE CASTELO DE BODE 

(16H/01C) 
BARRAGEM DE MAGOS (20E/01C) 

BARRAGEM DE MEIMOA (12O/04C) 

BARRAGEM DE MONTARGIL (19H/02C) 

BARRAGEM DO CABRIL (14I/02C) 

BARRAGEM DO DIVOR (21J/03C) 

BARRAGEM DO MARANHÃO (19J/04C) 
CAMPO EXPERIMENTAL CRATO 

(CHANÇA) (18K/01C) 
CAXARIAS (15F/02C) 

CERNACHE BONJARDIM (15H/01C) 
FOROS DE VALE DA FIGUEIRA 

(21H/02C) 
LARANJAL (PONTE SôR) (18I/01C) 

LOUSA (20B/03CG) 

MECA (19C/08C) 

PEDROGÃO (16F/04C) 

PENEDOS DE ALENQUER (19C/04C) 

SÃO JULIÃO DO TOJAL (20C/01C) 
VILA FRANCA DE XIRA (LEZÍRIA) 

(20D/01C) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela III. 2 – Estações climáticas com valores de temperatura mensal, localizadas 
na Bacia do Tejo (fonte: SNIRH) 
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Anexo IV 

Na tabela IV.1, estão os piezómetros, a azul destacam-se os piezómetros localizados no 

interior da bacia do Nabão.  

Na figura IV.1 apresentam-se as estações do SNIRH utilizadas para obtenção de séries 

históricas a inserir no modelo TEMEZ. 

 

Código COORD_X (m) COORD_Y (m) Sistema 
Aquífero 

Número de 
Valores 

299/60 177220 302200 O9 29 

299/74 179250 301400 O9 31 

299/79 178210 306500 O9 3 

310/158 177730 294900 O9 29 

298/12 160120 306540 O15 28 

298/18 161390 307800 O15 27 

298/19 158100 300900 O15 2 

298/28 161900 306300 O15 27 

298/48 164948 305707 O15 22 

298/49 162048 304222 O15 20 

298/50 157115 305248 O15 22 

298/51 159234 302502 O15 22 

299/80 168280 300900 O15 28 

299/112 168944 303932 O15 21 

309/43 163435 298049 O15 22 

309/32 162010 295370 O20 1 

317/1 130250 285060 O20 58 

317/225 129730 280920 O20 57 

317/235 132130 284200 O20 41 

317/248 134420 287100 O20 1 

318/2 141660 287000 O20 246 

327/72 128730 274200 O20 58 

328/50 142250 272600 O20 5 

310/31 168880 293810 T1 46 

320/70 169630 282950 T1 46 

320/71 169640 287320 T1 46 

329/21 162070 276830 T1 106 

329/95 152097 277920 T1 98 

329/264 153964 275160 T1 29 

329/265 154394 276256 T1 29 

329/266 154101 275365 T1 28 

329/268 153825 275521 T1 29 

329/270 154380 276149 T1 24 

329/271 153875 275837 T1 25 

329/273 153951 275353 T1 25 

329/274 153994 275255 T1 23 

329/275 153829 275550 T1 25 
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339/33 129540 263670 T1 30 

340/24 147110 265820 T1 30 

340/25 144350 261150 T1 10 

340/83 137880 267200 T1 47 

340/95 137970 260760 T1 40 

341/21 156558 261680 T1 137 

341/22 156770 262150 T1 155 

341/205 157830 269350 T1 8 

341/244 154490 267760 T1 10 

351/22 128240 250800 T1 21 

363/26 132420 244800 T1 123 

363/36 135080 249400 T1 136 

364/52 147410 248450 T1 183 

364/114 140640 246150 T1 17 

364/209 146300 249450 T1 30 

377/91 139250 238570 T1 93 

390/110 129648 226850 T1 128 

390/114 129400 226750 T1 27 

 

 

 

 

 

 

Tabela IV. 1 – Piezómetros dos aquíferos estudados 

Figura IV. 1 – Estações climatológicas utilizadas 
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Figura IV. 2 – Designações CORINE e valores do parâmetro LU 
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Figura IV. 3 – Tendências dos 

piezómetros em Janeiro Figura IV. 4 – Tendências dos 
piezómetros em Fevereiro  

 
Figura IV. 5 – Tendências dos 

piezómetros em Abril 

 
 

Figura IV. 6 – Tendências dos 
piezómetros em Março 
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Figura IV. 7 – Tendências dos 
piezómetros em Maio Figura IV. 8 – Tendências dos 

piezómetros em Junho 

 

Figura IV. 9 – Tendências dos 
piezómetros em Julho 

Figura IV. 10 – Tendências dos 
piezómetros em Agosto 
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  Figura IV. 11 – Tendências dos 
piezómetros em Setembro 

 

Figura IV. 12 – Tendências dos 
piezómetros em Outubro  

Figura IV. 13 – Tendências dos 
piezómetros em Novembro 

Figura IV. 14 – Tendências dos 
piezómetros em Dezembro 
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Anexo V 

Apresentam-se os mapas do Índice de Vulnerabilidade, mantendo a ocupação do solo actual 

e fazendo variar o valor da recarga, segundo os valores esperados nos vários cenários para os 

horizontes 2050 e 2100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V. 1 – Índice de Susceptibilidade 
para 2050, cenário b2 

 

Figura V. 2 – Índice de 
Susceptibilidade para 2050, cenário a2 



 r 

 

 

 

 

 

Figura V. 3 – Índice de Susceptibilidade 
para 2100, cenário b2 

 

Figura V. 4 – Índice de 
Susceptibilidade para 2100, cenário a2 

 

Figura V. 5 – Índice de Susceptibilidade 
para 2100, modelo HadRM 


