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RESUMO 

No futuro é esperado que a incerteza no que diz respeito ao clima e comportamento social aumente. Os modelos 

matemáticos podem ser ferramentas eficientes de gestão para prevenir e estudar os impactos dos cenários 

climáticos e sociais nos recursos hídricos. Assim, o objetivo central deste trabalho é estudar os impactos de 

cenários climáticos futuros e sociais sobre a qualidade da água sob uma abordagem de modelação integrada. O 

modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool) e o modelo CE-QUAL-W2 foram os modelos matemáticos 

adotados para esse fim. Os resultados destas simulações de teste confirmam o potencial dos modelos 

matemáticos para serem considerados como uma ferramenta valiosa para estudos de engenharia e gestão dos 

recursos hídricos, principalmente em cenários de alterações futuras. 

No entanto, apesar das vantagens da modelação matemática e integrada, é crucial levar em consideração as 

incertezas que podem estar associadas às previsões.  
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1. INTRODUÇÃO 

Devido ao rápido crescimento populacional, a procura por recursos naturais e alimentos tem vindo a aumentar. 

Esse aumento levou nas últimas décadas a uma expansão e intensificação da atividade agrícola e resultou na 

crescente preocupação com a qualidade de água em rios, aquíferos e albufeiras. Em 2000, a Diretiva Quadro da 

Água Europeia (DQA - Comissão Europeia, 2000) foi publicada e tornou-se o principal instrumento da política 

da água da União Europeia. Quinze anos após a publicação da DQA, os seus objetivos continuam a ser um 

desafio, já que 47% das águas superficiais da UE não atingiram o bom estado ecológico em 2015 - um objetivo 

central da legislação da UE em matéria de águas. Em Portugal, apenas 52% cumprem a meta de "bom estado", 

de acordo com o diagnóstico do Plano Nacional de Água (APA, 2015). As mudanças climáticas podem impactar 

os processos hidrológicos das bacias hidrográficas e suas albufeiras (IPCC, 2013). Segundo o IPCC (2013), a 

região mediterrânea será afetada principalmente por eventos extremos de temperatura e precipitação, em duas 

estações extremas: uma estação fria com eventos extremos de precipitação e uma estação quente com altas 

temperaturas combinadas com a escassez de água. Face ao exposto e considerando a complexidade dos 

processos das bacias hidrográficas, deve-se considerar uma abordagem mais sustentável e holística à gestão da 

água. Para determinar o grau de impacto das mudanças climáticas futuras combinadas às práticas de uso da terra, 

podem ser considerados modelos hidrológicos para explorar essas influências na qualidade da água superficial. A 

importância da utilização de modelos preditivos para simular as condições das massas de água é implicitamente 

definida no Decreto-Lei n. 77/2006, de 30 de março, anexo III. A modelação da qualidade da água tem muitas 

vantagens sobre o monitoramento simples, uma vez que os modelos permitem analisar o estado presente e 

futuro, integrando mudanças e fatores ambientais. A incerteza no futuro em termos de clima e comportamento 

social deve aumentar. Embora já existam muitos estudos que usam modelos matemáticos para prever a 

quantidade e a qualidade da água, é necessária uma visão mais aprofundada para cada estudo de caso, analisando 

os processos em escala de bacias hidrográficas e albufeiras. Essa abordagem deve sempre ser um estudo 

integrado e permitir continuamente variação de cenários e diferentes metodologias analíticas, a fim de apoiar 

sem esforço os gestores da água e suas necessidades. Assim, os modelos matemáticos devem ser ferramentas 

eficientes de gestão para prevenir e estudar os impactos nos recursos hídricos. 
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2. CASO DE ESTUDO 

Este estudo foi realizado no rio Sorraia (sul de Portugal), afluente do rio Tejo com a maior área da bacia, com ~ 

7730 km2 (Lat: 38,59 ° a 39,50 °; Longo: -8,99 ° a -7,24 °). O clima da região é seco e húmido, com verões 

quentes e secos e invernos amenos e úmidos. As duas grandes barragens, Montargil e Maranhão, foram 

construídas na bacia hidrográfica durante a segunda metade do século XX, como parte do Plano de 

Implementação da Rega do Vale Sorraia. Atualmente, o vale de Sorraia é uma das maiores áreas de Rega em 

Portugal, totalizando 16.000 ha, nas quais predominam milho (Zea mays L.), arroz (Oryza sativa L.) e tomate 

(Solanum lycopersicum L.).  

3. METODOLOGIA 

Ao nível da bacia hidrográfica do Sorraia o modelo SWAT (Neitsch et al., 2011) foi o modelo considerado, 

usando a versão ArcSWAT. A aplicação do modelo contou com mapas GIS disponíveis para topografia do 

SRTM com resolução de 90 m, uso do solo do GSE Land M2.1 da Observação da Terra com detalhe de 20 e 300 

m e Cardoso et al., (Cardoso, 1965) mapas do solo (escala 1:25 000) e propriedades dos perfis de referência do 

solo. Os mapas climáticos, incluindo precipitação diária, temperatura, humidade relativa e velocidade do vento, 

foram obtidos no Instituto Nacional de Recursos Hídricos, SNIRH (SNIRH 2018). Para a simulação da albufeira, 

neste caso, a albufeira de Montargil, foi considerado o modelo CE-QUAL-W2. Este é um modelo bidimensional 

que assume homogeneidade lateral e suporta gradientes verticais e horizontais de todas as propriedades 

calculadas (Cole & Wells, 2015). A versão atual (versão 4.1) simula a hidrodinâmica e a qualidade da água dos 

sistemas, tanto vertical quanto longitudinalmente, tanto nos sistemas estratificados quanto nos não estratificados. 

Para os cenários futuros, este trabalho seguiu a estrutura estabelecida por Birk et al., (Birk et al., 2018) durante o 

projeto " Managing Aquatic Ecosystems and Water Resources Under Multiple Stress - MARS" (Feld et al., 

2016), que também foi adotado por Segurado et al., (Segurado et al., 2018) e Almeida et al., (Almeida et al., 

2019, 2018) para a bacia do Sorraia e albufeira de Montargil. Este estudo considerou ainda as “Storylines” 

proposto por O'neill et al., (O'Neill et al., 2014) e Moss et al., (Moss et al., 2010), resultante da combinação dos 

Shared Socioeconomic Pathways  (Riahi et al., 2017; Warszawski et al., 2014) e os RCPs 4.5 e 8.5. Os dois 

modelos climáticos adotados para cada cenário climático foram o GFDL-ESM2M (Dunne et al., 2013, 2012) e o 

IPSL-CM5A-LR (Dufresne et al., 2013). 

4. RESULTADOS – BACIA HIDROGRÁFICA 

A concentração N total obtida foi mais elevada para o modelo climático GFDL devido à menor quantidade de 

precipitação prevista. Também foi previsto um aumento da concentração N total no rio durante os períodos de 

crescimento das culturas devido ao escoamento e lixiviação de nutrientes. O aumento mais acentuado foi 

observado imediatamente após a colheita, coincidindo com a mineralização dos resíduos da colheita e o início 

das estações chuvosas. O aumento do teor de água no solo promoveu ainda mais a lixiviação de nitrato, além de 

perdas pelo fluxo lateral. Assim, a redução da precipitação teve um papel fundamental nas projeções futuras da 

dinâmica da bacia hidrográfica. 

O aumento projetado da concentração de N no rio resultou do uso progressivo desse nutriente como fertilizante 

na maioria dos cenários, mas também como consequência dos processos naturais que ocorrem nos solos. Esse 

resultado também é visível no cenário mais otimista (STL2), onde o impacto negativo das reduções do fluxo de 

água na qualidade da água também foi alto. O nitrato foi a forma mais abundante de N simulado no rio, também 

contribuindo significativamente para esse resultado: alta solubilidade do nitrato e suscetibilidade à lixiviação, 

principalmente durante os períodos maior precipitação e o tipo de fertilizante usado pelos agricultores. 

Curiosamente, o aumento de P mineral resultante do uso de fertilizantes nos campos de milho não foi óbvio em 

termos de resultados da qualidade da água. Esse resultado pode ser explicado pelo fato de P apresentar baixa 

mobilidade, adsorvendo a sedimentos e dependendo dos eventos de chuva e escoamento a serem removidos dos 

campos agrícolas. Espera-se também que as concentrações de P exibam um comportamento diferente de N em 

todas as storylines. No entanto, o fato de as concentrações de P mostrarem um ligeiro aumento, apesar da 

diminuição da precipitação, sugere que sua aplicação continuada terá um impacto significativo na qualidade da 

água. 
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5. RESULTADOS – ALBUFEIRA 

A concentração de oxigénio dissolvido da camada superficial da água (considerada a 0,8 metros de 

profundidade) mostrou uma pequena diminuição para ambas as storylines, com reduções atingindo 4% quando 

comparadas com o valor médio observado na série histórica. A maior redução é observada no hipolimínio 

(considerado a 20 metros de profundidade), com o modelo prevendo uma redução de 58% e 62% para as 

storylines de 2030 e 2060. A concentração de clorofila-a aumentou na camada de epilíneo durante os dois 

períodos considerados, em média mais de 25% e 20% quando comparada com o presente. Por outro lado, uma 

redução de 13% na década de 2030 e de 46% na década de 2060 foi observada na camada de hipolimínio. 

A concentração total de fósforo aumentou nas duas camadas durante o período analisado. Na camada de 

hipolimínio, esse aumento atingiu 90% e 118% nos períodos 2030 e 2060, sendo explicado principalmente pela 

disponibilidade de fósforo no fundo do sedimento e pela menor percentagem de saturação de oxigénio. 

Com a implementação de uma redução de 30% e 35% na captação de água para rega, houve uma pequena 

melhoria na qualidade da água da albufeira em relação ao fósforo total (em média -10% em 2030 e -20% em 

2060) e clorofila-a (em média -14% em 2030 e -31% em 2060). Em média, a concentração de oxigénio 

dissolvido permaneceu constante, embora nos anos em que se prevê que a concentração aumente, a albufeira não 

atinge um estado aceitável de boa qualidade. 

6. CONCLUSÕES 

A integração de modelos de bacia e albufeira permitiu analisar continuamente o estado trófico, fundamental para 

investigar o comportamento de cada massa de água, especialmente as albufeiras, que são altamente complexas. 

Esta abordagem é bastante aceitável para prever o estado trófico atual de albufeiras pouco monitoradas, como a 

albufeira de Montargil, para analisar o seu comportamento, considerando as entradas futuras da bacia afluente e 

as mudanças climáticas esperadas na região. 

Em qualquer uma das abordagens aqui investigadas e sua principal vantagem, é a possibilidade de testar medidas 

de gestão para responder a essas pressões crescentes previstas no futuro. Essas medidas podem variar de ações a 

montante na escala da bacia hidrográfica, com mudanças nas práticas agrícolas, ou simplesmente culturas 

existentes (mudanças no uso do solo), até ações na escala do albufeira, por exemplo, alterando a quantidade de 

água disponível para rega, etc. A metodologia, aplicada numa escala de tempo diferente, permitirá que os 

gestores de albufeiras decidam, por exemplo, qual é o caudal mínimo para não comprometer o ecossistema da 

albufeira e atender às necessidades dos utilizadores.  

Apesar das incertezas associadas à modelação matemática, principalmente associadas às previsões futuras, esta 

metodologia continua a ser bastante eficaz no estudo de processos, dada sua abordagem contínua, simplificada e 

integradora de processos complexos da natureza, como os que ocorrem em solos relacionados a nutrientes 

(mineralização, nitrificação, desnitrificação, lixiviação, etc.), erosão, balanço hídrico das bacias hidrográficas, 

coluna d'água, entre outros. Este estudo pode ser uma base para a classificação do estado trófico das massas de 

água, extremamente importante para os membros europeus, a fim de cumprir os objetivos do Quadro Diretivo da 

Água.  
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