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A análise do comportamento dos agentes forçado-

res de cheias é uma tarefa fundamental na análise 

do risco de inundações e insere-se na metodologia 

de análise de risco fonte-percurso-recetor (http://

www.floodsite.net/default.htm). Neste contexto, e 

no sentido de definir os cenários mais significati-

vos, é essencial caracterizar os agentes forçadores 

de cheias na região costeira de Aveiro, assim como 

na Ria de Aveiro. 

A caracterização dos agentes forçadores de cheias 

é efetuada frequentemente através da análise 

estatística de séries temporais longas de obser-

vações e posterior determinação da sua magni-

tude para determinados períodos de retorno. No 

entanto, tendo em consideração a escassez de 

observações de algumas grandezas relevantes, 

e também a necessidade de definir cenários em 

situações futuras resultantes de alterações climá-

ticas, recorreu-se também à aplicação de modelos 

numéricos de previsão para a geração de informa-

ções complementares.

A definição de cenários para a zona costeira de 

Aveiro requer o conhecimento presente e futuro 

do nível médio do mar e dos regimes de agitação 

marítima, determinados por simulação numérica 

recorrendo a ventos previstos no âmbito deste 

estudo. Para a Ria de Aveiro a definição de cená-

rios implica o conhecimento presente e futuro do 

nível do mar e dos caudais fluviais dos seus vários 

afluentes, determinados neste estudo através da 

utilização de um modelo de bacia hidrográfica que 

recorre a valores de precipitação previstos para 

esse objetivo.

Características dos agentes 
forçadores de cheias
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Os regimes de vento, precipitação e pressão 
atmosférica estão na origem do clima cos-
teiro de agitação marítima, de descarga flu-
vial da bacia hidrográfica do Rio Vouga e de 
marés meteorológicas na costa portuguesa, 
cuja caracterização é essencial para o estudo 
das inundações na região costeira da Ria de 
Aveiro. Consequentemente, é necessário 
efetuar a caracterização do regime climático 
atual de vento, precipitação e pressão 
atmosférica, assim como das modificações 
previstas em cenários de alterações climáti-
cas. Estas estão dependentes de eventuais 
alterações no regime de depressões no 
Atlântico norte, cujo impacto é relevante 
para a costa portuguesa, e em particular 
para a região costeira da Ria de Aveiro. 

Para a caracterização dos regimes atuais 
e futuros de vento, precipitação e pressão 
atmosférica e análise de eventuais modifi-
cações induzidas por alterações climáticas 
deve-se estudar o regime de depressões no 
Atlântico norte. Com este objetivo foram se-
lecionados os períodos de 1971-2000 como 
representativo do clima atual e de 2071-
2100 para o estudo de um clima futuro. Para 
o clima futuro foi considerado o cenário A2 
do quarto relatório do IPCC (IPCC, 2007). 
Este cenário é um dos mais extremos, pelo 
que estes resultados devem ser vistos como 
um cenário pessimista. Foram utilizados 
dados dos modelos climáticos ECHAM5 e 
CCSM3, tendo estes sido validados para o 

Previsão de ventos, precipitação e pressão atmosférica

clima presente através da comparação com 
dados de reanálises NCEP I e ERA40. A vali-
dação foi realizada aplicando aos resultados 
dos modelos e aos dados de reanálises um 
algoritmo para cálculo das características 
das depressões previstas numericamente 
e observadas no Atlântico norte, nomea-
damente, intensidade, raio, profundidade, 
ciclogéneses, ciclólises, número total de 
tempestades, pressão central média e 
densidade de sistemas. A significância es-
tatística das diferenças entre os dois climas 
foi avaliada ao nível de significância de 95% 
para as diferentes estações do ano. 

Clima atual

O período ciclónico mais ativo ocorre 
durante o inverno, com grande parte das 
depressões que assolam a região do Atlân-
tico norte a serem formadas junto da costa 
leste norte-americana. Posteriormente 
deslocam-se para nordeste sobre o oceano, 
intensificando-se até atingirem as latitudes 
mais elevadas em torno da Gronelândia, 
Islândia e Escandinávia, onde tendem a 
dissipar-se. Refira-se que enquanto nos 
locais onde ocorrem estas trajetórias 
típicas se registam valores superiores a 60 
depressões/inverno, a região de Portugal 
Continental rregista apenas entre 20 a 30 
depressões/inverno. Durante o verão, a 
região de Portugal Continental, apresen-
ta uma atividade ciclónica significativa, 

fruto da formação de depressões térmicas, 
registando-se em média valores próximos 
das 30 depressões/verão. Estas depressões 
apresentam, no entanto, baixa intensidade 
e profundidade, raio reduzido e elevada 
pressão central por comparação com as 
verificadas durante o inverno. 

A análise dos resultados obtidos para a 
Península Ibérica para o período de 30 anos 
revela que as tendências evolutivas das 
diversas variáveis são reduzidas/nulas e 
sem significado estatístico durante o inverno 
na região. No verão há tendência estatis-
ticamente significativa para o aumento da 
intensidade dos ciclones.

Os resultados obtidos utilizando dados dos 
dois modelos climáticos mostram que os 
modelos reproduzem satisfatoriamente os 
resultados verificados com dados de reanáli-
ses, com melhor comportamento do modelo 
ECHAM5. Assim, foi considerada válida a 
utilização destes dois modelos para o estudo 
de um clima futuro.

Clima futuro

A análise ao período 2071-2100 mostra 
que, de uma forma geral, a atividade cicló-
nica permanece inalterável relativamente 
à verificada no período 1971-2000. Não 
se identificam alterações significativas no 
posicionamento dos locais de ciclogénise 
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e ciclólise. Não se identificam, igualmente, 
alterações significativas nas zonas onde 
eles são maiores, mais intensos, profundos 
e com menor pressão central. Na região de 
Portugal Continental, durante o inverno, o 
valor médio de depressões diminuiu para, 
aproximadamente, 15 a 20 depressões/
inverno, registando-se um aumento no 
período de verão para valores superiores a 
30 depressões/verão. Os valores de pressão 
no centro e profundidade não registam 
variações assinaláveis comparativamente 
ao clima atual. Porém, os modelos simulam 
uma diminuição do raio médio dos ciclones 
de aproximadamente 4.2 a 4.6⁰ de latitude 
para as duas estações no modelo CCSM3 e 
no período de verão para o modelo ECHAM5, 
sendo que este último apresenta, para o 
inverno, valores entre 4.6 a 4.8⁰ de latitude.

Em termos de tendências, os dois modelos 
apresentaram em alguns casos resultados 
contraditórios. No caso do número total de 
tempestades o modelo ECHAM5 mostra 
uma tendência geral para a sua redução, 
enquanto o modelo CCSM3 apresenta um 
resultado contrário. Para o inverno a tendên-
cia indica uma redução da intensidade das 
tempestades, diferindo entre os modelos 

apenas o posicionamento onde se verificam 
estas diminuições. A maior concordância 
entre os dois modelos regista-se na ten-
dência do raio médio, observando-se uma 
tendência para o aumento do tamanho das 
tempestades nas latitudes mais elevadas, 
sendo esse aumento mais expressivo no 
modelo CCSM3. 

Uma análise aos perfis meridionais do 
número total de tempestades, raio e inten-
sidade permitiu verificar mais algumas dife-
renças entre os dois climas. Para o número 
total de tempestades o modelo ECHAM5 
mostra uma redução do número médio 
de ciclones (especialmente no período de 
inverno), enquanto o modelo CCSM3 mostra 
um aumento desse número, em todas as 
latitudes e em ambas as estações do ano e 
um deslocamento, para norte, de aproxima-
damente 3⁰ de latitude, do máximo da média 
zonal de ciclones, no período de inverno.

Em síntese, os modelos ECHAM5 e CCSM3 
reproduziram as climatologias do período 
1971-2000, possibilitando o seu uso para 
o estudo de um clima futuro. Porém, os 
resultados obtidos para este período não 
indicaram alterações estatisticamente signi-

ficativas relativamente ao período 1971-
2000, com as seguintes exceções:

Ligeira redução da intensidade dos ciclo-
nes, e de um deslocamento, para norte, 
de aproximadamente 3⁰ de latitude do 
máximo da média zonal de ciclones, no 
período de inverno no modelo CCSM3;

Aumento do número de ciclones de ori-
gem térmica no sul da Península Ibérica.

Previsão

Consequentemente, foram aplicados os 
modelos CCSM3 e ECHAM5 para gerar 
para a região de estudo e oceano Atlântico 
dados de vento a 10 m, de precipitação e 
de pressão atmosférica, com uma frequên-
cia temporal de 6 em 6 horas, que foram 
utilizados para a previsão do clima costeiro 
de agitação marítima, da descarga fluvial da 
bacia hidrográfica do Rio Vouga e da maré 
meteorológica na costa portuguesa. Foram 
simuladas as experiências 20C3M (clima 
atual) para o período entre 01/01/1979 e 
31/12/2000 e SRES A2 (cenário futuro) para 
o período entre 01/01/2071 e 31/12/2100.

Caraterísticas dos agentes forçadores de cheias
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A região costeira de Aveiro está sujeita a 
uma agitação marítima intensa, gerada 
no Atlântico NE. Esta agitação marítima 
é a principal responsável pela dinâmica 
sedimentar costeira, que está na origem 
da erosão costeira e consequente recuo da 
linha de costa, para além de poder causar 
danos em estruturas costeiras. Uma vez que 
as alterações climáticas estão a afetar a cir-
culação atmosférica, e logo, indiretamente, a 
agitação marítima, é fundamental compre-
ender a forma como esta será afetada. 

A agitação marítima pode ser prevista atu-
almente com precisão através de modelos 
numéricos que resolvem equações que des-
crevem os processos de geração das ondas 
pelo vento, assim como a sua propagação e 
transformação. Exigem por isso informação 
detalhada sobre o vento à superfície do mar, 
que provém, ela própria, de outros modelos 
numéricos. 

Com vista a antecipar os possíveis efeitos 
das alterações climáticas sobre o regime 
de agitação marítima na costa ocidental 
portuguesa, simularam-se e comparam-se 
estes regimes para os períodos 1971-2000 
e 2071-2100. 

Previsão regime agitação marítima

Os regimes de agitação marítima para as 
três últimas décadas dos séculos 20 e 21 
foram determinados com o modelo de 
ondas WaveWatchIII (WW3; Tolman, 2009), 
devidamente validado no Atlântico NE. Uma 
aplicação anterior no mesmo domínio tinha 
já mostrado o excelente desempenho do 
modelo (Dodet et al., 2010). Os campos de 
vento provêm do modelo ECHAM5, referido 
na secção anterior, e considerou-se um 
cenário pessimista (A2 SRES do IPCC). O 
domínio utilizado cobre o Atlântico Norte, 
de 0º a 70ºN em latitude e de 0º a 80ºW em 
longitude, com uma resolução de 0.5º (Fig. 
6). O espectro de ondas foi dividido em 24 
direções e 25 frequências e utilizou-se um 
passo de cálculo de 15 minutos. A batimetria 
foi determinada com base na topografia 
global do fundo do mar gerada a partir de 
dados de satélite e sondagens (Smith e 
Sandwell, 1997).

O modelo foi calibrado e validado, para a si-
tuação atual, através de simulações forçadas 
com campos de vento da reanálise do NCEP 
e comparadas com dados de parâmetros 
médios das ondas referentes às bóias de 
Leixões, Figueira da Foz e Sines (Ribeiro et 
al., 2012). Os resultados mostram uma boa 
concordância entre os dados obtidos e as 
observações (Fig. 7).

Na região costeira oeste portuguesa, no 
inverno, a média da altura significativa 
para o período 1970-2000 é de 2 a 2.5 m 
(Fig. 8). As simulações indicam que esta 
poderá diminuir entre 3 e 4% (Fig. 9). Nas 
restantes estações do ano, com exceção 
do verão, onde existe um aumento na zona 
sul da costa oeste, também se prevê uma 
diminuição. A região costeira de Aveiro, no 
inverno, terá uma diminuição da média da 
altura significativa na ordem dos 4% (Fig. 9) 
e uma diminuição do percentil 95 na ordem 
dos 5% (Fig. 10). Os meses de primavera são 
os que apresentam uma maior diminuição 
que atinge 10% para a média e 9% para o 
percentil 95.

Relativamente à direção da agitação no 
inverno, não haverá alterações significa-
tivas na zona sul da região costeira oeste 
portuguesa, mas na zona norte haverá uma 
rotação no sentido anti-horário que poderá 
chegar a 3º (Fig. 11). Nos restantes meses 
do ano a rotação será no sentido horário, 
atingindo 4º. Na região costeira de Aveiro 
o cenário futuro sugere uma rotação no 
sentido anti-horário de 3º no inverno e uma 
rotação no sentido horário de 2.0º, 0.6º e de 
2.4º na primavera, verão e outono, respeti-
vamente.

Fig. 8 - Média da altura significativa das ondas (m) no inverno 
para a situação de referência.

Fig. 7 - Comparação da altura significativa das ondas 
simuladas com as observadas na bóia de Leixões.

Fig. 6. - Domínio do modelo 
WW3 e batimetria utilizada. 
A caixa preta representa a 
zona de estudo. 
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Fig. 10. - Razão entre os percentis 95 
da altura significativa das ondas no 
inverno do cenário futuro e da situação 
de referência.

Fig. 11. - Diferença entre as médias da direção média (º) das 
ondas no inverno do cenário futuro e da situação de referência. 
Valores positivos representam rotação no sentido horário e 
valores negativos no sentido anti-horário. 

Na Ria de Aveiro ocorrem inundações quan-
do o nível do mar é elevado, quando o caudal 
dos seus afluentes é elevado ou por ação 
simultânea de ambos. A determinação da in-
tensidade e periodicidade de caudais fluviais 
foi efetuada a partir da análise estatística de 
séries temporais de caudal fluvial dos cinco 
principais afluentes da Ria de Aveiro (Vouga, 
Antuã, Cáster, Boco e Ribeira dos Moinhos). 
O nível do mar (nível médio, maré astronó-
mica e maré meteorológica) foi caracterizado 
a partir da análise da elevação da superfície 
livre observada no marégrafo da Barra, 
localizado na embocadura da laguna. Adi-
cionalmente, investigaram-se alterações do 
nível médio do mar, da maré meteorológica e 
do caudal fluvial num contexto de alterações 
climáticas. Não há evidências de alterações 
da maré astronómica na costa portuguesa 
motivadas pelas alterações climáticas, pelo 
que não se procedeu à sua análise neste 
contexto. 

Caudal fluvial

Devido à escassez de observações dos cau-
dais de água doce que desaguam na Ria de 

Caudais fluviais e elevação do nível do mar
Aveiro, os dados de caudal fluvial analisados 
correspondem a previsões diárias do modelo 
de bacia SWAT efetuadas para os climas 
atual e futuro. Este modelo foi calibrado 
para os principais afluentes da Ria de Aveiro 
através da comparação de dados históricos 
de observações e previsões numéricas. 
Posteriormente o modelo foi alimentado 
por dados de precipitação observada para o 
clima atual (1932 a 2010) e por precipitação 
prevista pelo modelo de circulação global 
ECHAM5 para o clima futuro (2071 a 2100), 
considerando o cenário SRES A2, tendo sido 
previstas séries diárias de caudal fluvial 
para cada um dos cinco afluentes e para os 
períodos indicados. 

As previsões diárias para cada afluente fo-
ram analisadas e determinaram-se os seus 
máximos anuais, que se ajustaram a distri-
buições estatísticas. Recorrendo à distribui-
ção estatística que melhor representa cada 
série de máximos anuais determinaram-se 
os valores de caudal para os períodos de 
retorno de 2, 10 e 100 anos, para os dois 
climas (Tabela 2).

Globalmente, os resultados evidenciam o Rio 
Vouga como a principal fonte de água doce 
da Ria de Aveiro, assim como maiores valo-
res dos caudais para os maiores períodos de 
retorno e uma diminuição dos caudais para 
o clima futuro em relação ao presente para 
todos os afluentes.

Variações do nível do mar

Neste estudo considera-se o nível do mar 
resultante da soma do nível médio do mar 
local, da subida e descida periódica do nível 
das águas devida principalmente à atração 
gravitacional exercida pelo Sol e pela Lua 
sobre a Terra (maré astronómica) e dos 
efeitos meteorológicos (maré meteorológi-
ca), pelo que serão caracterizados separa-
damente cada um destes efeitos para a área 
de estudo.

Os dados de elevação da superfície do mar 
registados no marégrafo da Barra (localizado 
na embocadura da Ria de Aveiro), entre 1976 
e 2005, foram analisados estatisticamente 
de forma a caracterizar o seu nível médio, a 
maré astronómica e a maré meteorológica 

Fig. 9. - Razão 
entre as médias da 
altura significativa 
das ondas no 
inverno do cenário 
futuro e da situa-
ção de referência.
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PRESENTE FUTURO

2 10 100 2 10 100

Ribeira dos Moinhos 113 221 381 33 73 141

Boco 33 63 108 8 19 37

Vouga 797 1032 1943 494 995 1485

Antuã 106 173 245 39 78 145

Cáster 47 78 110 17 32 49

Tabela 2.

Caudal (m3/s) … para períodos de retorno de 
2, 10 e 100 anos para os afluentes da Ria de 
Aveiro em condições de clima atual e futuro.

AMPLITUDE (m) NÍVEL MÁXIMO (m)

Maré Média 2.1 3.64

Maré Viva Média 2.9 3.74

Maré Equinocial 3.4 3.94

Tabela 3.

Amplitude de maré astronómica e nível 
máximo em condições de maré média, 
maré viva média e maior maré equinocial.

na região de Aveiro para o clima atual. Adi-
cionalmente, foi também efectuada a análise 
dos diferentes componentes do nível do mar 
para o futuro.

Através da análise dos registos determinou-
-se o valor de 2.14 m (relativamente ao zero 
hidrográfico) para o nível médio do mar atual 
em Aveiro. A maré astronómica foi determi-
nada por síntese harmónica para o período 
de 1976 a 2005, a partir dos constituintes 
harmónicos calculados para cada ano por 
análise harmónica. Estes valores foram 
analisados e determinada a amplitude e o 
nível máximo da maré média, da maré viva 
média e da maior maré equinocial (Tabela 
3), salientando-se que a amplitude máxima 
das marés em águas vivas é ainda maior por 
ocasião dos equinócios. A maré meteorológi-
ca foi determinada fazendo a diferença entre 
os níveis observados e a maré astronómica 
para a totalidade do período indicado. As 
séries anuais da maré meteorológica foram 
posteriormente analisadas estatisticamente 
para determinação dos respetivos máxi-
mos. Os máximos anuais foram de seguida 
ajustados a uma distribuição GEV, determi-
nando-se, a partir desta, a altura da maré 
meteorológica para períodos de retorno de 
2, 10 e 100 anos (Tabela 4).

Num contexto de alterações climáticas 
torna-se crucial avaliar ainda as oscilações 
do nível do mar de longo período. Lopes 
et al. (2011) desenvolveram projeções de 
subida do nível médio do mar para Portugal, 
para 2100. Usando dados do modelo de 
circulação global GISS-ER usado pelo IPCC, 
e considerando o cenário de emissão SRES 
A2, estimaram uma subida de 0.42 m em 
relação ao nível médio atual. Efetuou-se 
ainda uma estimativa adicional, que consi-
dera uma subida de 0.62 m, resultante da 
incerteza associada ao modelo de circulação 
global (estimada em 0.14 m) e da incerteza 
associada aos cenários de emissão de gases 
de efeito de estufa (estimada em 0.08 m). 

Relativamente à maré astronómica, estudos 
recentes (ex: Woodworth, 2010) indicam que 
não existe evidência de alterações significa-
tivas das constantes harmónicas princi-
pais na Europa, pelo que não se preveem 
alterações significativas nas características 
da maré astronómica na área de estudo para 
o futuro. 

As alterações na maré meteorológica foram 
também estudadas para a região costeira 
de Aveiro, utilizando os dados de pressão 
atmosférica e de vento próximo da superfície 

previstos numericamente para os climas 
atual e futuro. Inicialmente, utilizando um 
modelo analítico calcularam-se as compo-
nentes hidrostáticas (dependente da pres-
são atmosférica) e dinâmica (forçado pela 
tensão do vento na superfície do mar) da 
maré meteorológica para o clima atual. Este 
modelo foi testado comparando as sobre-
-elevações calculadas com dados provenien-
tes do marégrafo da Barra. O coeficiente de 
correlação entre as marés meteorológicas 
registadas pelo marégrafo e aquelas obtidas 
por aplicação do modelo analítico é de 0.74 
(estatisticamente significativa a um nível 
de significância de 1%). Posteriormente, o 
modelo analítico foi aplicado utilizando da-
dos atmosféricos simulados pelos modelos 
climáticos CCSM3 e ECHAM5 para os climas 
atual e futuro, tendo sido comparadas as 
estatísticas de eventos de sobre-elevação 
entre os dois climas (Tabela 5). Verifica-se 
que num clima futuro o número de eventos 
de maré meteorológica, a sua duração e a in-
tensidade tendem a aumentar ligeiramente, 
não sendo estas diferenças estatisticamente 
significativas. Consequentemente, não se 
preveem alterações nas características 
futuras da maré meteorológica na região 
costeira oeste de Portugal. 

2 anos 10 anos 100 anos

Altura (m) 0.58 0.84 1.17

Tabela 4.

Altura da maré meteorológica para períodos de 
retorno de 2, 10 e 100 anos.

NÚMERO DURAÇÃO (horas) INTENSIDADE

CLIMA ATUAL CLIMA FUTURO CLIMA ATUAL CLIMA FUTURO CLIMA ATUAL CLIMA FUTURO

CCSM3 61 74 12.78 13.05 4.10 4.10

ECHAM5 47 51 15.45 15.27 3.90 3.95

Tabela 5. - Número, duração e intensidade média de eventos de maré meteorológica simulados 
pelos modelos CCSM3 e ECHAM5 para a região costeira de Aveiro, para os climas atual e futuro.
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Esta publicação apresenta os resultados da abordagem, integradora 

e multidisciplinar, adotada no sentido de prever e minimizar os 

efeitos negativos das cheias e evolução da linha de costa nos 

sistemas biofísicos e socioeconómicos da região lagunar e costeira 

da Ria de Aveiro. Deste modo, definiram-se estratégias e ações 

concretas de intervenção, tendo em consideração as necessidades 

e prioridades, a longo prazo, desta região e suportadas na avaliação 

dos efeitos das alterações climáticas.
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