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Mudança Climática e o Uso da Água
Introdução
A Demanda de Água
A Gestão da Demanda de
Água
A Disponibilidade de
Água
Mesmo que sejam incertas as previsões pormenorizadas sobre o futuro clima do sul de
Uso e Alocação de Água
Angola e do norte da Namíbia, a maior parte dos modelos prevêem:
Registo & Alocação
Caudais Ecológicos
Um aumento das temperaturas máximas;
Mudança Climática e o
Uma estação seca prolongada;
Uso da Água
Um aumento da humidade e da convecção; e
Conservação e
Explore as sub- bacias do rio
Um aumento da intensidade da precipitação.
Reutilização
Kunene
Infra- estruturas de Água Os modelos de simulação do clima prevêem que os episódios de seca serão mais
O Valor da Água
frequentes como consequência das alterações climáticas. Também se prevê que a
Monitorização dos
precipitação por convecção aumentará no fim do verão, o que significa que se podem
Recursos
esperar grandes quantidades de precipitação num período mais curto no fim da estação
Investigação e
das chuvas. Isto resultará, muito provavelmente, em inundações mais frequentes na
Desenvolvimento
região, especialmente quando se juntarem a aumentos semelhantes da precipitação no
Referências
fim do verão em Angola e na Zâmbia. No entanto, nesta fase, prevê- se uma
diminuição de 10 a 20 % na precipitação anual em Angola e na Zâmbia. O contributo
desta precipitação para as cheias na região depende do momento e da intensidade
destas precipitações.

Mudança Climática e o Uso da Água

O capítulo Alterações Climáticas na Bacia fala sobre o impacto das alterações
climáticas esperadas sobre os sectores que utilizam a água bem como as estratégias
previstas de adaptação e mitigação na bacia do rio Kunene.

Entrevista sobre a gestão
integrada e transfronteiriça da
bacia do rio Kunene

Investigue as barragens e açudes
na bacia do rio Kunene

O aumento da intensidade e freqüência das tempestades tropicais é um dos impactos
previstos da mudança climática.
Fonte: GTZ 2008
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