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Volume – 1,386 B km3

Diametro – 1 368 km

Volume – 93 113 km3

Diametro– 56,2 km

Volume – 10 M km3

Diametro – 272,8 km

Portugal

Comprimento – 561 km

Largura – 218 km



ÁGUA NA TERRA
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Apenas 2.5% de 
toda a água na

Terra é doce

70% 
Congelada na
Antártica e na
Gronelândia

1% 
DISPONÍVEL

Para extração e consumo
humano

Cerca de 97.5% de toda a 
água na Terra é salgada

(1.315 B km3)

30%
A Maior parte
está a grande

profundidade ou existe
como humidade no solo

(25,988 M km3) (259 875 km3)
(86,625 M km3)
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Maiores Temperaturas provocam o
aumento de evaporação para a
atmosfera

À medida que o ar aquece, pode
conter mais vapor de água, podendo
levar a chuvas mais intensas

Chuvas mais intensas aumentam o
risco de inundações, incrementando
o escorrência e diminuindo a recarga
dos sistemas subterrâneos

AUMENTO DO RISCO DE SECA



INCERTEZAS ACERCA DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
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Genericamente concorda-se que:
- Haverá um incremento global da pluviosidade
- As temperaturas aumentarão em quase todo o lado
- Aumentarão as situações extremas
- Zonas secas ficaram mais secas e zonas húmidas mais húmidas
- O nível médio do mar irá subir

Não há acordo acerca:
- Das tendências de pluviosidade em muitos locais do mundo
- Da magnitude das Alterações
- Diferentes modelos hidrológicos dão diferentes respostas aos percursores de pluviosidade

SABEMOS QUE HAVERÁ MUDANÇAS NOS REGIMES DE PLUVIOSIDADE E TEMPERATURA 
MAS O PORMENOR NÃO É CLARO

António Lo Porto, 2019
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Região Mediterrânea

- Maior aumento de Temperatura comparativamente 
com o resto da média europeia

- Diminuição da Precipitação anual
- Diminuição no fluxo anual dos rios
- Aumento do risco de perda de biodiversidade
- Aumento do risco de desertificação
- Aumento na necessidade de água para agricultura
- Diminuição na produtividade das colheitas
- Aumento do risco de fogo florestal
- Aumento na mortalidade por ondas de calor
- Expansão dos habitats para vetores de doenças 

vindas de Sul
- Diminuição do Potencial hidroelétrico
- Diminuição do Turismo de Verão e potencial 

aumento em outras épocas



O CICLO VICIOSO
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A falta de água limita as 
soluções para as 

Alterações Climáticas

As Alterações Climáticas 
limitam as soluções para a 

falta de água
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Prováveis impactos
- Menor recarga dos sistemas subterrâneos (nomeadamente os hidrominerais)
- Alterações na qualidade de água na recarga (natural e eventualmente artificial)

Mudanças na 
Disponibilidade de Água

- Quantidade
- Qualidade
- Distribuição temporal
- Distribuição espacial
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