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RESUMO

A maioría dos modelos climáticos empregados na actualidade non 
inclúen a dinámica das augas subterráneas nas súas representacións do solo. 
No entanto, esta reserva de augas freáticas xoga un papel esencial á hora de 
simular correctamente o clima de rexións con limitacións hídricas e trazos de 
aridez, como é o caso de amplas extensións no interior da Península Ibérica, 
onde o nivel freático se atopa próximo á superficie e afecta decisivamente os 
fluxos de auga e calor que se estabelecen entre o solo e a atmosfera. Co fin de 
demostrar isto, calculouse en primeiro lugar a profundidade do nivel freático 
de equilibrio para a Península, achándose que, efectivamente, este é ben pouco 
profundo en boa parte das zonas semiáridas da mesma, debido á converxencia 
de fluxo lateral de augas subterráneas. Este nivel freático de equilibrio foi 
empregado, antes de máis, para simular a dinámica completa do solo co modelo 
LEAFHYDRO. Así, observouse unha notábel intensificación dos fluxos de 
evapotranspiración cara á atmosfera e dos campos de humidade do solo con 
respecto ás simulacións que non inclúen a dinámica das augas subterráneas 
como condición de contorno inferior do solo. Por último, este modelo de solos 
LEAFHYDRO acoplouse ao modelo climático WRF-ARW, dando lugar á 
nova ferramenta computacional WRF-HYDRO, coa cal avaliamos o efecto 
que ten a implementación integral do ciclo hidrolóxico no clima e no réxime 
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pluviométrico da Península Ibérica. Estas simulacións acopladas dan conta 
de forma máis realista da precipitación de carácter convectivo que ten lugar 
na estación seca e que os modelos convencionais subestiman ao non incluír 
de maneira correcta a memoria que as augas freáticas imprimen na humidade 
do solo. Esta precipitación “extra”, ligada á reciclaxe de humidade, resultou 
ser da mesma orde que os cambios que se agardan na precipitación como 
consecuencia do cambio climático na Península Ibérica.

Palabras chave: augas subterráneas, nivel freático, humidade do solo, 
ciclo hidrolóxico, evapotranspiración, reciclaxe de humidade, Península 
Ibérica.

ABSTRACT

Most current climate models do not include groundwater dynamics in their 
representations of land-atmosphere interactions. However, the groundwater 
reservoir plays an important role on regional climate simulations in arid 
and water-stressed areas. This is the case of wide regions within the Iberian 
Peninsula, where the water table is found to be shallow and strongly affects 
land-atmosphere water and heat fluxes. In order to demonstrate this, we started 
our study by calculating the Equilibrium Water Table Depth (EWTD) for the 
whole Peninsula. The water table was found to be shallow in many of the 
arid and semi-arid areas inland Iberia, as a result of lateral flow convergence. 
This equilibrium water table was used, first of all, to simulate the complete 
soil dynamics with the soil-hydraulic model LEAFHYDRO. A remarkable 
intensification of evapotranspiration and humidity fluxes from the upper soil 
to the atmosphere was found to take place with regard to the simulations which 
did not include the water table as the soil lower boundary condition. Finally, the 
LEAFHYDRO soil model was coupled to a well-known meteorological model, 
WRF-ARW, giving birth to a new computational tool named WRF-HYDRO. 
This permitted us to get a complete implementation of the hydrological cycle 
and therefore evaluate its impact on the precipitation regime and the climate 
of the Iberian Peninsula. Coupled simulations performed with WRF-HYDRO 
represented in a much more realistic way the convective precipitation taking 
place in the dry season, which tends to be underestimated by the conventional 
models, as they do not include operatively the memory that the groundwater 
gives to the soil moisture. This extra precipitation, related to recycling of 
wetness, was found to be of the same order as the decrease in precipitation 
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expected as a consequence of climate change in the aridest areas of the Iberian 
Peninsula.

Key words: groundwater, water table, soil moisture, hydrological cycle, 
evapotranspiration, precipitation recycling, Iberian Peninsula.

1. INTRODUCIÓN

O ciclo hidrolóxico representa o proceso de circulación da auga entre 
os distintos reservatorios da hidrosfera. Na figura 1 móstrase un esquema 
simplificado do mesmo. Como vemos, os ciclos da auga no solo e na atmosfera 
constitúen un sistema acoplado con interaccións complexas entre os distintos 
reservatorios.

Figura 1. Esquema simplificado do ciclo da auga cos distintos reservatorios (caixas), 
fluxos de auga (frechas sólidas) e fluxos de vapor de auga (frechas punteadas).
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O solo desenvolve un papel fundamental no ciclo hidrolóxico debido á súa 
posición de interface entre a baixa atmosfera, a vexetación e a capa xeolóxica 
subxacente. É o solo quen intercepta a chuvia na superficie terrestre e quen 
dirixe o reparto de auga entre escoamento e infiltración. Ademais, constitúe 
un lugar de almacenamento de auga e de tránsito do fluxo hídrico cara a 
reservas profundas e cara á atmosfera en función da demanda da mesma. 
Numerosos estudos mostran a conexión entre a humidade do solo e os procesos 
atmosféricos (Betts, 1996, 2004) e salientan a importancia dunha correcta 
representación das interaccións terra-atmosfera nas simulacións climáticas.

Nos últimos anos, están a aparecer traballos que poñen de manifesto 
o papel das augas subterráneas (reservatorio castaño na figura 1) á hora de 
modular a dinámica da humidade do solo e que demostran que, cando o nivel 
freático (superficie que separa a zona non saturada do solo da saturada) é 
pouco profundo, poden afectar significativamente a humidade da zona máis 
superficial do solo (Salvucci e Entekhabi, 1994, 1995; Gutowski et al., 2002; 
Liang et al., 2003; Maxwell e Miller, 2005; Yeh e Eltahir, 2005; Yu et al., 
2006; Niu et al., 2007; Miguez-Macho et al., 2007, 2008, Jiang et al., 2009).

Porén, a maioría dos modelos climáticos actuais non inclúen a dinámica 
das augas subterráneas e empregan aproximacións para reproducir a drenaxe 
de auga no solo. A aproximación máis empregada é a denominada hipótese 
de drenaxe gravitacional libre, que supón que o exceso de auga no solo sae 
dunha columna no mesmo nunha proporción determinada pola condutividade 
hidráulica na última capa. O problema principal desta representación é que a 
auga que se deixa saír da columna non está dispoñíbel para a evapotranspiración 
en posíbeis períodos secos posteriores, o que, obviamente, conducirá a erros 
nas simulacións climáticas.

A interacción entre a atmosfera e o solo é, polo tanto, un factor esencial 
para a comprensión do clima. Así, en determinadas rexións os intercambios de 
auga entre a terra e a atmosfera e os fluxos de enerxía asociados condicionan 
decisivamente as características do mesmo. Nas áreas de clima húmido, onde 
o solo está saturado de auga durante practicamente todo o ano, os procesos de 
evaporación están controlados non tanto pola concentración de humidade no 
solo como pola radiación neta incidente. Ao non ser a evaporación sensíbel ás 
variacións na humidade do solo, tampouco a precipitación o será: agardamos, 
por tanto, que o grao de acoplamento terra-atmosfera resulte baixo. Pola 
contra, nas rexións de clima árido, a evaporación e a precipitación –ambas as 
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dúas moi reducidas- serán altamente sensíbeis á humidade dispoñíbel no solo. 
De acordo con Koster et al. (2004), o maior acoplamento atoparémolo nas 
zonas de transición entre os dous extremos anteriores, onde as cantidades de 
auga evaporada son relevantes e, ao tempo, este proceso é sensíbel á humidade 
do solo. É nestes casos que se agarda que as características do solo incidan 
de forma decisiva na precipitación. Para alén disto, en rexións con trazos 
de aridez, a presenza dun lenzo freático pouco profundo pode favorecer o 
ascenso de humidade por capilaridade, subministrando auga ás raíces das 
plantas e reforzando a evapotranspiración. Zonas con escaseza de auga e 
co nivel freático próximo á superficie, nas que os cambios na humidade do 
solo controlan a evapotranspiración e, polo tanto, os réximes de precipitación 
convectiva, son comúns e abranguen amplas extensións da Península Ibérica. 
A existencia dun lenzo freática pouco profundo nestas rexións con trazos de 
aridez débese principalmente á converxencia lateral de augas subterráneas e 
nelas, polo tanto, está a ser subestimada a humidade do solo cando se empregan 
aproximacións como a de drenaxe gravitacional libre.

En síntese, os obxectivos deste traballo son os seguintes:

1. Mostrar que, efectivamente, na Península Ibérica existen zonas co 
nivel freático case superficial en rexións con escasa precipitación. Para isto, 
calcularemos a profundidade do nivel freático de equilibrio na Península e 
validaremos o noso cálculo coas correspondentes observacións de dispoñíbeis 
(sección 2).

2. Analizar a influencia das augas subterráneas na humidade do solo 
da Península e nos fluxos terra-atmosfera (sección 3). Con este obxectivo 
compararemos dúas simulacións que abranguen un período de 10 anos 
(1989-1998): a primeira inclúe un nivel freático dinámico como condición 
de contorno inferior e a outra emprega a aproximación común de drenaxe 
gravitacional libre.

3. Avaliar o impacto das augas subterráneas e dos fluxos terra-atmosfera 
no réxime pluviométrico da Península Ibérica. Para isto realizáronse 
simulacións climáticas acoplando o modelo meteorolóxico WRF-ARW co 
modelo hidrolóxico LEAFHYDRO, que inclúe a dinámica das augas freáticas 
e reforza a memoria da humidade do solo e os seus efectos na precipitación 
(sección 4).
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2. Cálculo da profundidade do nivel freático de equilibrio e validación 
con observacións

Para calcularmos a profundidade do nivel freático de equilibrio, 
empregaremos un modelo de augas subterráneas 2D desenvolvido e validado 
para América do Norte (Fan et al., 2007), e lixeiramente modificado para a 
nosa malla, que abarca toda a Península Ibérica. Validaremos o resultado da 
nosa simulación comparando coas observacións de niveis freáticos dispoñíbeis 
nesta rexión.

breve descrición do modelo

O nivel freático de equilibrio calcúlase como o balance hidrolóxico a 
longo prazo entre o fluxo vertical inducido pola atmosfera a través do lenzo 
freático (recarga) e o fluxo lateral inducido pola xeoloxía e a topografía.

Así, o modelo divide o solo en celas con dimensións ∆x e ∆y e resolve 
simultaneamente na malla:

Ecuación 1

onde R é a recarga por unidade de tempo [L/T] e Q é o fluxo lateral por unidade 
de tempo procedente de (positivo) ou dirixido cara a (negativo) cada unha das 
i celas veciñas [L3/T]. As celas onde a suma de ambos os termos é maior que 
cero son celas de río e nelas o nivel freático mantense na superficie.

O fluxo lateral calcúlase empregando a lei de Darcy:

Ecuación 2

onde h representa a altura sobre o nivel do mar do nivel freático na cela 
considerada [L], hi é a altura do nivel freático na cela veciña i [L], l é a 
separación entre celas [L], w é a anchura da sección transversal de fluxo [L] e 
T a transmisividade do fluxo [L2/T]. 

Para calcular a transmisividade integramos a condutividade hidráulica 
en profundidade. O problema é que as bases de datos existentes para esta 
magnitude conteñen información apenas para os primeiros 2 m do solo. Para 
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solucionar esta dificultade, asumimos, como se fai comunmente (por exemplo, 
Beven e Kirkby, 1979), que por baixo da profundidade d con condutividade 
hidráulica coñecida, K diminúe exponencialmente desde o valor coñecido 
K0:

Ecuación 3

sendo f a profundidade de decaemento exponencial da condutividade hidráulica 
(comentaremos este parámetro posteriormente) e z unha profundidade 
arbitraria por baixo da superficie.

Así, onde a profundidade do nivel freático (wtd) é menor que d (wtd<d) 
temos:

Ecuación 4

e onde wtd é máis profunda que d (wtd>d):

Ecuación 5

A magnitude de f na ecuación 3 reflicte o perfil do leito de sedimentos nun 
punto determinado. Trátase dunha función complexa de factores climáticos 
e xeolóxicos, que depende fortemente da pendente do terreo (Ahnert, 1970; 
Summerfield e Hulton, 1994), de forma que canta máis pendente ten o 
terreo, a menos profundidade está o leito de sedimentos. Por simplicidade, 
consideramos que f depende só da pendente do terreo (Hooke, 2000).

A relación entre f e a pendente do terreo s determínase mediante un 
proceso de calibración (ensaio-erro). Seguindo a Fan et al. (2007), asumimos 
unha ecuación hiperbólica da forma:

                  para       Ecuación 6

                                                       para  

Para unha discusión máis detallada sobre as asuncións do modelo e as 
parametrizacións, véxase Fan et al. (2007) e Fan e Miguez-Macho (2010).
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Parámetros de entrada do modelo

Imos correr este modelo a moi alta resolución (9 segundos de arco) para 
o que, de acordo co explicado, precisamos as seguintes variábeis de entrada: 
a recarga media anual, a topografía (para calcular a f), o tipo de solo e a 
condutividade hidráulica para cada tipo de solo.

Os datos de topografía obtivéronse da National Aeronautics and Space 
Administration (NASA) Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) Digital 
Elevation Model (DEM), a unha resolución de 3 segundos de arco (http://srtm.
csi.cgiar.org). A figura 2 mostra a topografía agregada a 9 segundos de arco 
(a resolución do noso modelo), a pendente e a profundidade de decaemento 
exponencial da condutividade hidráulica.

Figura 2. De esquerda a dereita e de arriba abaixo, os mapas de topografía, 
pendente, profundidade de decaemento exponencial da condutividade 
hidráulica e tipo de solo.

1 area, 2 area franca, 3 franco areoso, 4 franco limoso, 5 franco, 6 franco areoso arxiloso, 7 franco limoso arxiloso, 
8 franco arxiloso, 9 arxila areosa, 10 arxila limosa, 11 arxila
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A información sobre o tipo de solo obtívose do mapa de solos dixital da 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
- Food and Agriculture Organization (FAO) con unha resolución de 5 minutos  
(http://www.ngdc.noaa.gov/ecosys/cdroms/reynolds/reynolds/reynolds.htm). 
As fraccións de arxila, limo e area usáronse para producir os 11 tipos de solo 
(figura 2) definidos pola United States Department of Agriculture (USDA) 
(http://soils.usda.gov/education/resources/lessons/texture/).

A cada un dos 11 tipos de solo asígnaselle unha condutividade hidráulica 
vertical KV a partir dun grupo de parámetros baseados en relación empíricas 
(Clapp e Hornberger, 1978), amplamente empregadas en modelos climáticos 
e hidrolóxicos. A partir destas condutividades verticais obtéñense as 
condutividades laterais KL en base ao concepto de anisotropía, que relaciona 
KL con KV a través do coeficiente de anisotropía a=KL/KV. Para especificar 
estes coeficientes, emprégase una aproximación baseada no contido en arxila 
do solo, xa que a arxila ten unha influencia moi importante na anisotropía 
debido á súa forma estrutura laminar e á súa baixa permeabilidade como 
unidade sedimentaria (Fan et al., 2007).

A recarga R é o fluxo de auga neto a través do lenzo freático (é dicir, 
a precipitación P menos a evapotranspiración ET e menos o escoamento 
superficial Qs). Para esta variable non existen datos dispoñíbeis de medicións, 
excepto para algunhas bacías fluviais, o que non nos aporta a variabilidade 
espacial que precisamos para o noso cálculo. No entanto, existen estimacións 
de recarga obtidas mediante o cálculo de fluxos de evapotranspiración 
e o escoamento superficial con modelos de solos forzados con variábeis 
meteorolóxicas observadas (incluída a precipitación). Como comentamos, 
a maior parte dos modelos de solos non incorporan a dinámica das augas 
subterráneas e, en consecuencia, non teñen en conta a retroalimentación 
entre o lenzo freático, a humidade do solo e a evapotranspiración. Así, en 
vales rodeados por áreas cun relevo accidentado, a converxencia do fluxo 
lateral de augas subterráneas pode proporcionar humidade que alimente a 
evapotranspiración até ao punto de que exceda a precipitación, resultando un 
balance hídrico negativo que os modelos sen a dinámica do lenzo freático non 
son quen de reproducir. 

Ao non termos unha opción mellor, empregáronse as recargas calculadas 
segundo a ecuación , a partir de simulacións con tres modelos diferentes de 
solos (CLM, NOAH e MOSAIC) no Global Land Data Assimilation System 
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(GLDAS) (Rodell et al., 2004) e do modelo HTESSEL, o modelo de solos 
do European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) (Van 
den Hurk e Viterbo, 2003; Balsamo et al., 2009). A resolución destes modelos 
(1 grao) é moi baixa, pero suficiente para identificar áreas onde o nivel 
freático é suficientemente pouco profundo como para influenciar a dinámica 
da humidade do solo nas proximidades da superficie (Fan e Miguez-Macho, 
2010). A converxencia de fluxo lateral de augas subterráneas ou unha drenaxe 
lenta son factores que explican a aparición de niveis freáticos pouco profundos 
en rexións con trazos de semiaridez. Como a topografía é a causante de ambas 
as condicións, sempre que as estimacións da recarga fiquen dentro dun rango 
razoábel poderemos agardar que o modelo proporcione resultados aceptábeis, 
debido á alta resolución da topografía.

A figura 3 mostra a recarga dos 3 modelos do GLDAS xunto coa do 
HTESSEL. As catro mostran o mesmo patrón: un máximo de recarga no Norte 
e Noroeste e un mínimo na área do Mediterráneo. Este patrón correlaciónase 
ben co da precipitación anual media, excepto no Mediterráneo, onde unha 
relevante cantidade da precipitación anual ten lugar como consecuencia das 
chuvias torrenciais no outono, cunha reducida infiltración e moito escoamento 
superficial, producindo inundacións. Os valores, sen embargo, son bastante 
diferentes entre os catro modelos: CLM e NOAH teñen recargas que exceden os 
100 mm/ano mesmo no seco interior da Península. Estimacións independentes 
do Ministerio do Ambiente español para planificación hidrolóxica mostran 
valores inferiores a 50 mm/ano na Meseta Norte (MIMAM, 2000), un rango 
máis similar á recarga da MOSAIC. HTESSEL, pola súa banda, dá resultados 
demasiado baixos, menos de 10 mm/ano en todo o territorio a excepción das 
zonas atlánticas húmidas no Norte e Noroeste. A resolución destes modelos 
non é suficiente para detectar as cadeas montañosas que cruzan a Península 
Ibérica, polo que o efecto que ten o ascenso topográfico na precipitación e 
posibelmente na recarga non se ve reflectido en ningunha destas estimacións 
de recarga (Sanz, 1996). Por esta razón, todos os modelos subestiman a 
recarga en rexións con clima húmido no Norte e Noroeste, onde o terreo 
abrupto orixina un aumento da precipitación. Infelizmente, hai moi poucas 
observacións da profundidade do nivel freático nestas rexións para estimar a 
magnitude do erro que se está a cometer.
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Figura 3. De esquerda a dereita e de arriba abaixo, as recargas estimadas polos modelos 
de solos CLM, NOAH, MOSAIC e HTESSEL.

No entanto, debemos salientar que en todo caso a nosa estimación do 
nivel freático e da súa influencia será conservadora nesta zona.

cálculo da profundidade do nivel freático de equilibrio

Como dixemos, o modelo foi corrido a unha resolución de 9 segundos de 
arco (celas de aproximadamente 213 m x 270 m a unha latitude de 40°N). As 
simulacións comezan co nivel freático na superficie do solo como condición 
inicial e van axustándoa iterativamente en todas as celas até que a condición 
da ecuación 1 se satisfai en toda a malla cunha precisión de 1 mm/ano. A 
profundidade das capas freáticas de equilibrio resultantes para cada unha das 
catro estimacións da recarga móstrase na figura 4. O patrón é moi similar 
nas catro simulacións e moi semellante ao da topografía, probando a súa 
importancia na redistribución da recarga mediante o fluxo lateral de augas 
subterráneas.
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Figura 4. Profundidade do nivel freático de equilibrio obtido nas catro simulacións coas 
catro recargas diferentes (CLM,NOAH, MOSAIC e HTESSEL).

Como vemos, aparecen niveis freáticos moi próximos á superficie en 
rexións chás de clima semiárido nas mesetas españolas e nos vales dos ríos, 
onde a converxencia de fluxo lateral procedente das montañas circundantes 
e a lenta drenaxe impiden a caída do nivel freático. Ora ben, nas chairas de 
baixa elevación nas costas, o nivel do mar fai que o nivel freático se manteña 
próximo á superficie. A influencia dos valores da recarga reflíctese nos 
valores da profundidade do nivel freático, que son bastante diferentes nas 
catro simulacións: na simulación coa recarga do HTESSEL (a menor) o nivel 
freático está máis profundo do que nas simulacións coas maiores recargas 
(CLM e NOAH); por seu lado, a do MOSAIC proporciona un resultado 
intermedio.
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Análise das observacións dispoñíbeis

Para validar o modelo empregamos observacións da profundidade do 
nivel freático na Península Ibérica obtidas do Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME), do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos de 
Portugal (SNIRH) e de distintas Confederacións Hidrográficas españolas (ríos 
Ebro, Douro, Texo e Xúcar). Eliminamos as observacións con niveis freáticos 
por baixo de 100 m para eliminar medicións en acuíferos confinados, de xeito 
que, ao todo, contamos con 2601 puntos. A figura 5 mostra a profundidade 
media do nivel freático nestes puntos. Obsérvanse niveis freáticos próximos á 
superficie nas terras baixas do centro de Portugal, nos vales dos ríos e tamén 
nas mesetas do interior de España, ao igual que nas nosas simulacións.

Figura 5. Profundidade media do nivel freático nas observacións dispoñíbeis.

É de salientar tamén a agrupación de puntos co nivel freático bastante 
profunda na Mancha húmida, unha rexión coñecida polos seus numerosos 
humidais e pequenos lagos. Trátase dunha rexión chá, con clima semiárido, 
cuxas condicións de humidal só poden ser debidas á presenza dun lenzo 
freático pouco profundo. Porén, a extracción intensiva de augas para o regadío 
provocou un dramático descenso do nivel freático nesta rexión (Vela et al., 
1999; Castaño-Castaño et al., 2008) de aproximadamente 22 m en media 
(IGME 2004).



102 Revista Real Academia Galega de Ciencias. Vol. XXIX

O que está a ocorrer na Mancha húmida non é caso illado. As augas 
subterráneas son extraídas de forma masiva en moitos acuíferos, sobre todo 
para o regadío en rexións secas. Hai 699 reservas de augas subterráneas 
identificadas en España, das que 259 están clasificadas como “en perigo” de 
non atinxir os obxectivos ambientais da Directiva Marco da Auga. Por súa vez, 
57 están clasificadas como “fóra de perigo” e outras 86 están agardando máis 
avaliación para decidir a súa condición medioambiental (MIMAM, 2006). As 
augas subterráneas fornecen auga para o 30% da área irrigada total en España, 
e o seu uso pasou de 2000 hm3/ano en 1960 até máis de 6500 hm3/ano en 
2000 (MIMAM, 2000). En moitos acuíferos no sur de España, a extracción 
de augas subterráneas excede varias veces a recarga media, producindo unha 
diminución continua dos niveis freáticos. O 25% das augas freáticas extraídas 
en España proveñen da bacía do río Xúcar (Sahuquillo, 2007). Custodio (2002) 
amosou que a diminución progresiva do nivel freático é moi salientábel en 
algunhas áreas do leste de España, ben como no xa mencionado acuífero da 
Mancha e na zona de Doñana.

De acordo con isto, agardamos que os valores de moitas das observacións 
recompiladas estean afectadas por esta extracción de augas subterráneas para 
o regadío e que non sexan axeitadas para a avaliación das condicións naturais 
do lenzo freático. A figura 6 mostra a pendente, en m/mes, das series temporais 
do nivel freático en cada punto. A diminución do nivel freático é moi clara en 
rexións do sur da Meseta Norte e na Mancha húmida. Obsérvanse, ademais, 
sitios problemáticos por toda España, especialmente no sur.

Na figura móstrase tamén a caída no nivel freático en dúas medicións 
afectadas. As anomalías da precipitación anual para o período das observacións 
fican expostas encima da gráfica do nivel freático. Vemos que a devandita 
queda é sistemática e independente da anomalía da precipitación, o que non 
fai máis que confirmar a artificialidade da mesma.

Para validar o noso modelo teremos que eliminar as observacións afectadas, 
pois non reflicten unha situación de equilibrio. Para isto, consideramos só os 
puntos con máis de 4 anos de rexistros (para eliminar a posibilidade de que a 
caída sexa debida a unha seca prolongada) e con caídas menores de 0.05 m/
mes. A escolla deste limiar é un compromiso para desfacernos das medicións 
máis problemáticas e ao mesmo tempo reter un número de observacións 
suficiente para poder realizar unha validación estatística significativa.
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Validación das simulacións coas observacións

A figura 7 mostra a profundidade media do nivel freático nas observacións, 
xa filtradas, e a profundidade media do nivel freático nos mesmos puntos para 
as catro simulacións levadas a cabo.

Figura 7. Arriba, profundidade media do nivel freático observada após seren eliminadas 
as medicións afectadas pola extracción de augas subterráneas. Abaixo, profundidade do nivel 
freático simulado para as catro estimacións da recarga.
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As simulacións con maior recarga (CLM e NOAH) teñen demasiados 
puntos co nivel freático superficial en comparación coas observacións. 
No resultado do HTESSEL (recarga menor) os valores son normalmente 
inferiores aos observados. A simulación coa recarga que está máis de acordo 
coas medicións dispoñíbeis nalgunhas unidades hidrolóxicas (MOSAIC) é a 
que mellor se axusta ás observacións.

Procedamos, por último, a analizar estatisticamente os erros examinando 
o histograma de residuos (diferenza entre as profundidades dos niveis freáticos 
simulado e observado) e a dependencia destes residuos coa elevación e a 
pendente do terreo para as catro simulacións. O histograma debería seguir unha 
distribución gaussiana con media en cero, cun pico alto e pouca dispersión, 
e non debería haber dependencia sistemática dos erros coa topografía ou co 
clima. 

A figura 8 mostra estes cálculos estatísticos para as catro simulacións. 
Todos os histogramas teñen a forma dunha distribución gaussiana e están 
centrados aproximadamente en cero, sendo a simulación coa recarga do 
MOSAIC a que ten o pico máis alto (con arredor do 9.5% das profundidades 
simuladas cunha diferenza de menos de 1 m do valor observado). O histograma 
do HTESSEL presenta unha cola máis pronunciada cara a valores positivos, 
o que implica que o lenzo freático simulado é xeralmente máis profundo do 
que nas observacións, mentres que os outros tres histogramas teñen unha 
cola máis pronunciada cara a valores negativos (é dicir, capas freáticas menos 
profundas que o observado), con un desprazamento máis pronunciado para 
as simulacións coas recargas do CLM e do NOAH que para a do MOSAIC. 
Este pequeno desprazamento cara a valores negativos é de agardar, pois a 
extracción de augas para o regadío puido aumentar a profundidade natural do 
nivel freático en moitos puntos antes que existisen observacións.



106 Revista Real Academia Galega de Ciencias. Vol. XXIX

Figura 8. Validación estatística das simulacións do nivel freático coas observacións 
para as catro estimacións da recarga. Na columna da esquerda: histogramas de residuos. 
Na columna central: residuos fronte a elevación do terreo. Na columna da dereita: residuos 
fronte á pendente do terreo.
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Obsérvase tamén na figura que nas catro simulacións hai moi pouca 
dependencia dos erros na elevación, na pendente ou no clima (representado 
pola precipitación media anual). 

A análise da estatística dos resultados confirma as conclusións que xa 
tíñamos extraído por comparación visual coas observacións na figura 7: a 
simulación coa recarga máis realista (MOSAIC) é a que mellor se correlaciona 
coas observacións.

3. Influencia das augas subterráneas na dinámica da humidade do solo e 
nos fluxos terra-atmosfera

Para determinarmos a influencia das augas subterráneas na humidade do 
solo e nos fluxos terra-atmosfera realizáronse dúas simulacións cun modelo 
de solos forzado con datos atmosféricos. A primeira simulación inclúe a 
dinámica das augas subterráneas, mentres que para a segunda utilizouse a 
comunmente empregada aproximación de drenaxe gravitacional libre. 

Antes de máis, procedeuse á validación do balance hídrico calculado co 
noso modelo na versión que inclúe as augas freáticas. A seguir, comparáronse 
os campos de humidade obtidos en ambas as simulacións. Tamén se analizou 
a persistencia estacional da profundidade do nivel freático, a súa influencia 
nos campos de humidade do solo e o seu dobre papel como fonte e sumidoiro 
de auga. Finalmente foron estudadas as diferenzas entre os fluxos terra-
atmosfera que resultan nas dúas simulacións.

descrición do modelo e características das simulacións

• Simulación 1 (que denominaremos “WT”, do inglés, water table 
= nivel freático); empregando o modelo de solos LEAFHYDRO. 
LEAFHYDRO é unha extensión de LEAF2 que incorpora a dinámica 
das augas subterráneas e simula os ríos (o seu caudal, os fluxos río-augas 
subterráneas…). Aínda, para este estudo implementouse un novo método 
para calcular a resistencia do fluxo terra-canopía, tirado do modelo de 
solos CLM. En LEAFHYDRO, a profundidade do nivel freático pode 
flutuar debido aos factores a seguir:

1. O fluxo ascendente ou descendente entre as zonas saturada e non 
saturada.
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2. O transporte lateral dentro da zona saturada.

3. O fluxo procedente dos ríos ou dirixido cara aos mesmos.

• Simulación 2 (que denominaremos “FD”, do inglés, freedrain = drenaxe 
libre); usando o modelo LEAF2, que emprega a aproximación de drenaxe 
gravitacional libre e non inclúe a dinámica das augas subterráneas. LEAF2 é 
o modelo de solos incluído no modelo climático rexional RAMS. Este modelo 
calcula os fluxos de calor e auga e o almacenamento de auga na superficie do 
solo. Para resolver os devanditos fluxos, LEAF2 divide o solo comprendido entre 
a superficie e os 4m de profundidade en 14 capas verticais de solo de espesor 
variábel. Para alén disto, considera até 3 capas de augas temporais por riba 
da superficie, dependendo da existencia e profundidade de neve, vexetación, 
e da canopía. No noso estudo, substituímos as 14 capas até aos 4 metros de 
profundidade por 11 capas que acadan en conxunto unha profundidade de 
2.5 m, coa intención de que os nosos resultados sexan comparábeis cos dos 
modelos de solos máis usados pola comunidade científica, que resolven apenas 
até aos 2.5 m.

Figura 9. Representación esquemática dos fluxos resolvidos polos modelos de solos 
convencionais (como LEAF2) e polo novo modelo LEAFHYDRO que inclúe a dinámica 
integral das augas subterráneas.
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O dominio escollido para as nosas simulacións é unha malla polar-
estereográfica, centrada na Península Ibérica e que ten unha extensión de 
1500 km x 1500 km, cubrindo a Península enteira e ficando incluídos o 
extremo máis setentrional de África e unha pequena parte do sur de Francia. 
A resolución é de 2.5 km x 2.5 km e o período da simulación de 10 anos 
(1989-1998), tempo suficiente para incluír períodos secos e húmidos e, deste 
xeito, podermos analizar correctamente a dinámica da humidade do solo e a 
memoria das augas subterráneas.

condicións iniciais e parámetros de entrada

Para inicializar a profundidade do nivel freático na simulación WT 
e a humidade do solo en ambas as dúas simulacións, empregamos o nivel 
freático de equilibrio que calculamos na sección 2, na simulación coa recarga 
procedente do MOSAIC (a máis realista).

O tipo de solo e de vexetación agregouse dos datos de cuberta do solo 
tirados da “Coordinadora de información sobre o ambiente” (CORINE) da 
Axencia Europea para o Ambiente (http://www.eea.europa.eu/publications/
COR0-landcover). A resolución destes datos é de 30 segundos de arco.

Por súa vez, os parámetros iniciais dos ríos calculámolos a partir da base 
de datos de USGS-Hydrosheds (http://hydrosheds.cr.usgs.gov/), que inclúe 
datos de dirección de fluxo, área de drenaxe acumulada e topografía.

Os datos de forzamento atmosférico para as nosas simulacións tiráronse 
da base de datos de reanálise “ERA-Interim” do Centro Europeo para a 
Predición Meteorolóxica de Rango Medio (http://www.ecmwf.int/research/
era/do/get/era-interim) e interpoláronse bilinearmente da malla gaussiana 
N128 orixinal á nosa malla polar-estereográfica de 2.5 km de resolución. 
Os valores de presión, temperatura a 2m e velocidade do vento son datos de 
reanálise que o modelo le cada 6 horas, mentres que a radiación de onda longa 
e curta e a precipitación son datos de predición da reanálise, que se len cada 
3 horas.

Para a precipitación usamos, para alén, os datos de precipitación diaria da 
base do CRU interpolados bilinearmente á nosa malla desde a malla orixinal 
de 0.25 graos de resolución. Os valores de precipitación do CRU (http://badc.
nerc.ac.uk/data/cru/) son de maior calidade que os de ERA-Interim, pois son 
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analizados con observacións, mais teñen o problema de seren datos diarios 
e non tri-horarios, como acontece con ERA-Interim. A solución final que 
adoptamos foi empregarmos os valores diarios de precipitación do CRU, 
distribuíndoos cada 3 horas a partir dos valores de precipitación de ERA-
Interim.

validación do balance hídrico calculado polo modelo LEAFHydrO

O modelo LEAFHYDRO foi validado en estudos anteriores para América 
do Norte [Miguez-Macho et al., 2007]. Para procedermos á conseguinte 
validación da nosa simulación para a Península Ibérica, empregáronse datos 
de caudais da Rede Nacional de Estacións de Aforo proporcionados polo 
CEH (Centro de Estudos Hidrográficos, Ministerio das Obras Públicas), 
sendo conscientes que as estacións que dispoñen de datos para o período da 
simulación son escasas e non representativas da rede fluvial do dominio que 
se pretende estudar. Na figura 10 móstranse as series temporais dos caudais 
medios mensuais (esquerda, en vermello), así como das medias por meses 
(dereita, en vermello) calculadas contabilizando os 10 anos simulados en 
comparación cos datos observados en dúas estacións representativas (en cor 
azul). As gráficas superiores corresponden ao río Ebro, á altura da estación de 
Castejón, con 25194 km2 de área drenada. As gráficas inferiores corresponden 
ao río Miño, á altura da estación de Foz de Mouro, con 15407 km2 de área 
drenada.
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Figura 10. Á esquerda, caudais medios mensuais (m3/s) observados (azul) e simulados 
(vermello) para os 10 anos de simulación WT (1989-1998). Á dereita, medias por meses dos 
caudais ilustrados á esquerda. Os puntos de estudo son as estacións de Castejón no río Ebro, 
con 25194 km2 de área drenada (arriba) e Foz de Mouro no río Miño e con 15407 km2 de 
área drenada (abaixo).

Tanto os caudais dos ríos Ebro e Miño, como o resto dos caudais obtidos 
co modelo e analizados para a validación, mostran un elevado grao de 
correlación coas observacións, o que apunta á capacidade do modelo para 
seguir os ciclos anuais, como se pode apreciar nas gráficas de medias por 
meses da dereita. Porén, obsérvase unha sobreestimación do caudal medio en 
verán cando non hai episodios de precipitación (na maioría de ríos estudados) 
e unha subestimación dos picos de caudal en meses con importantes eventos 
de pluviosidade. Isto pon de manifesto que os datos de precipitación utilizados 
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como forzamento atmosférico non son os óptimos. A razón é que a resolución 
destes (0.25 graos, equivalentes a uns 28 km, que interpolamos á nosa malla de 
2.5 km) non pode recoller os picos reais de caudal que producen os máximos 
eventos de precipitación e que teñen unha escala espacial moito menor. Para 
intentar corrixir esta deficiencia, estase a traballar na utilización de datos de 
precipitación a maior resolución e tirados a partir dunha ampla rede de 2756 
estacións da Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET). Os datos do río 
Miño (gráficas inferiores da figura 10) son moito máis alentadores e constitúen 
unha boa validación do balance hídrico do noso modelo, cun coeficiente de 
eficiencia de Nash-Sutcliffe de 0.6.

Dada a escaseza de estacións con datos de caudais que vimos de sinalar, 
o proceso de validación completouse coa comparación directa da figura de 
achegas totais anuais observadas (hm3/ano) -publicada no Libro Branco da 
Auga (2000) polo Ministerio do Ambiente (figura 11 á esquerda)- coas que 
simulamos con LEAFHYDRO na simulación WT (figura 11 dereita). Téñase 
en conta con esta figura non se pretende unha validación exacta do modelo, xa 
que a gráfica da esquerda contén apenas datos de España. Nótese, así mesmo, 
que os períodos utilizados para calcular as achegas anuais en ambos os dous 
mapas non son ben os mesmos. O único que pretendemos é mostrar unha 
validación para o noso dominio de unha forma máis global; para iso, esta 
imaxe do Libro Branco da Auga é a única fonte de datos de que dispoñemos 
a esta escala.
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Persistencia estacional da profundidade do nivel freático e control sobre os 
campos de humidade do solo.

Estudaremos nesta sección a resposta dos campos de humidade do solo 
e da posición do nivel freático a diferentes situacións climáticas. Para isto 
analizamos a figura 12, en que se representan unha serie de gráficas resultantes 
das simulacións. 

As catro gráficas superiores representan valores medios, para os meses de 
inverno, dos 10 anos de simulación de (de esquerda a dereita): precipitación diaria 
media en mm, humidade do solo nos 2 m máis superficiais na simulación FD, 
humidade do solo nos 2 m máis superficiais na simulación WT e profundidade 
do nivel freático do primeiro día após a estación de inverno. As catro gráficas 
inferiores representan as mesmas variábeis medias para os meses de verán, 
correspondendo a última gráfica coa profundidade media do nivel freática do 
primeiro día após a estación de verán na simulación WT.

En primeiro lugar, obsérvase como os campos de humidade do solo 
responden ás condicións de precipitación en superficie: a pesar de manter a 
mesma estrutura espacial relacionada coa posición do nivel freático, tal e como 
se detallou no apartado anterior, o solo é máis húmido en toda a Península 
durante os meses de inverno. Isto débese a que as precipitacións que o modelo 
recibe como condición externa nestes meses son máis intensas. En troca, os 
tons máis claros, amarelos e laranxas, das gráficas de verán indican solos máis 
secos como resposta á escaseza de precipitacións. 

A respecto das gráficas centrais de campos de humidade superficial do 
solo, apréciase como a inclusión da interacción coas augas subterráneas como 
condición de contorno inferior dá lugar a solos máis húmidos na simulación 
WT, tanto nas estacións representadas como no Outono e na Primavera, 
principalmente en rexións co nivel freático en posicións próximas á superficie.

Após a húmida estación de inverno e principalmente na zona noroccidental 
da Península, moi chuviosa, o nivel freático atópase máis superficial, se ben 
as claras diferenzas estacionais de precipitación que se aprecian nas dúas 
gráficas situadas á esquerda non se ven reflectidas en diferenzas estacionais de 
profundidade do nivel freático nas dúas gráficas da dereita. Esta persistencia 
estacional do nivel freático a pesar das diferentes condicións climáticas pon 
de manifesto a súa memoria, que mantén o solo moito máis húmido do que na 
simulación FD, tamén nos meses de verán. 
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dupla función das augas subterráneas no balance hídrico.

Na simulación WT, coa introdución do lenzo freática como condición de 
contorno inferior do modelo de solos, aparece un novo fluxo de auga entre 
as zonas saturada e non saturada, ao que nos temos referido ao longo deste 
traballo como “recarga”. Este fluxo pode ser ascendente, da zona saturada 
cara á non saturada, ou descendente, da zona non saturada cara á saturada. 
O estudo da recarga permitiranos determinar a conexión existente entre as 
augas subterráneas e o solo.

A figura 13 mostra a recarga media diaria obtida na simulación WT para 
os meses de inverno (arriba á esquerda), primavera (arriba á dereita), verán 
(abaixo á esquerda) e outono (abaixo á dereita). Os tons vermellos indican 
recarga negativa ou descendente cara á zona saturada. Nesta situación as 
augas subterráneas actúan como un sumidoiro cando a infiltración de auga 
procedente da precipitación excede a evapotranspiración cara á atmosfera. 
Os tons azuis, en troca, indican recarga positiva ou ascendente cara ao solo 
non saturado. Neste caso as augas subterráneas actúan como fonte de auga 
para a humidade do solo en zonas de nivel freático superficial e en períodos 
secos en que a evapotranspiración cara á atmosfera supera a precipitación, 
respondendo así á demanda hídrica dos solos.

Da análise as gráficas podemos observar a evolución estacional da 
recarga. En inverno apréciase a función case exclusiva en toda a Península 
de sumidoiro de auga procedente da precipitación, reproducindo a estrutura 
espacial observada na gráfica de precipitación media invernal da figura 12. 
Na gráfica a seguir, correspondente á primavera, con menos precipitacións do 
que no inverno, as augas subterráneas comezan a actuar como fonte de auga 
para os solos nas zonas semiáridas do centro e sueste peninsular, onde o nivel 
freático é superficial (ver sección 2). O papel das augas freáticas como fonte 
faise aínda máis importante na gráfica posterior, correspondente á estación 
máis seca, o verán. Aprécianse tons azuis por todas aquelas zonas de nivel 
freático próxima á superficie. O comportamento da recarga na última gráfica, 
correspondente á estación do outono, é moi similar ao que presenta durante a 
primavera, mais aprécianse tons vermellos de recarga negativa máis débiles a 
pesar de que as gráficas de precipitación media na primavera e no outono son 
moi similares. Isto débese á necesidade do solo de reter unha maior porcentaxe 
da auga que lle chega procedente da atmosfera, como resultado de que, no 
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verán anterior, as precipitacións non tiñan sido suficientes para satisfacer as 
súas necesidades hídricas.

Figura 13. Fluxo de auga a través do lenzo freático ou recarga media diaria (mm) ao 
longo dos 10 anos de simulación WT para os meses de inverno (arriba-esquerda), primavera 
(arriba-dereita), verán (abaixo-esquerda) e outono (abaixo-dereita).
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Diferenzas obtidas nos fluxos terra-atmosfera entre as simulacións WT e 
Fd

Vimos que na simulación WT obtíñamos un solo máis húmido do que na 
simulación FD. Este feito lévanos a pensar que, ao analizarmos os fluxos terra-
atmosfera a través da superficie, a resposta á demanda de auga da atmosfera 
(evapotranspiración) será máis satisfactoria na simulación WT. Cumpre 
lembrar que ambas as dúas simulacións contan coas mesmas condicións de 
contorno superiores ou forzamentos atmosféricos. 

Como agardamos, ao longo de todo o período e dominio simulados, a 
evapotranspiración medida é maior na simulación WT do que na simulación 
FD, nomeadamente en zonas de nivel freático superficial. Se nos centramos 
nos meses de verán, cando a atmosfera require un maior aporte de auga 
procedente da superficie, as diferenzas na evapotranspiración fanse moito 
máis importantes (figura 14). 

Este resultado condúcenos a reflexionar sobre as posíbeis consecuencias 
de incluírmos a reserva de augas subterráneas no balance hídrico nun 
modelo acoplado coa atmosfera: variarán significativamente os resultados 
das simulacións meteorolóxicas e climáticas? Como influiará a variabilidade 
espacial e temporal da profundidade do nivel freático (e en consecuencia 
da humidade do solo e da evapotranspiración) no réxime pluviométrico da 
Península Ibérica?

Estas son algunhas das preguntas cuxa resposta expoñemos na seguinte 
sección, na cal empregaremos un novo modelo climático acoplado, WRF-
HYDRO, que ten en conta o papel activo da reserva de augas subterráneas. 
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Figura 14. Diferenza na evapotranspiración media diaria (mm) para os meses de verán 
entre as simulacións FD e WT.

4. Simulacións acopladas con WRF-HYDRO: os efectos das augas 
subterráneas no réxime pluviométrico da Península Ibérica

Motivación e método experimental

Para coñecermos en profundidade os recursos hídricos dunha determinada 
rexión, resulta decisivo determinar a fracción da precipitación que ten a 
súa orixe nos fluxos de evapotranspiración desencadeados no interior da 
mesma. Así, nesta última sección da nosa investigación queremos explorar 
de que xeito os fluxos de auga e enerxía que se establecen entre a terra e 
a atmosfera condicionan o réxime pluviométrico da Península Ibérica. Para 
isto efectuáronse dúas simulacións co modelo WRF-HYDRO, resultado do 
acoplamento do modelo meteorolóxico WRF-ARW e o modelo hidrolóxico 



120 Revista Real Academia Galega de Ciencias. Vol. XXIX

LEAFHYDRO. Na primeira delas, que denominaremos “WT” (de novo, 
en referencia a water table = nivel freático), inclúense os efectos das augas 
subterráneas implementados no modelo LEAFHYDRO. Na segunda, que 
nomearemos “FD” (de freedrain = drenaxe libre), considérase a hipótese de 
drenaxe gravitacional libre, convencional nos modelos meteorolóxicos actuais. 
Co fin de analizar as diferenzas interestacionais, esta comparación levouse a 
cabo, por un lado, para un período de inverno (mes de xaneiro de 2008) e, por 
outro, para un período de verán (mes de maio de 2008). 

Para os experimentos sinalados tomouse unha malla de que cobre a 
Península Ibérica cunha resolución horizontal de 5 km, inmersa nun dominio 
exterior ( puntos con 20 km de resolución horizontal) onde é usada a técnica 
de spectral nudging. Esta técnica permite suavizar a distorsión da circulación 
de gran escala que ten lugar como consecuencia da interacción do fluxo 
modelado cos contornos laterais do dominio interior [Miguez-Macho et al., 
2004, 2005]. A figura 15 mostra os dous dominios empregados.

Figura 15. Dominios exterior e interior empregados nas simulacións.

Os sistemas frontais, que chegan á Península movidos pola circulación 
zonal e cargados de humidade do Atlántico, son comúns nos meses de 
inverno. Co avanzar da primavera, estas frontes debilítanse progresivamente 
e atopan maior dificultade para superar os sistemas montañosos que rodean 
a Iberia interior. Ao tempo, o aumento da cantidade de radiación recibida do 
Sol favorece a evapotranspiración de humidade almacenada no solo durante 
o inverno. Este aporte de humidade desde o solo contribúe, así mesmo, a 
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inestabilizar a atmosfera, facilitando os procesos de convección e a conseguinte 
precipitación de parte desa humidade en forma de auga reciclada. Tendo en 
conta o exposto nas seccións previas, é de agardar que estes procesos se vexan 
reforzados se o nivel freático está próximo á superficie. Para alén disto, o 
incremento da temperatura da atmosfera na primavera propicia tamén un 
aumento da cantidade de auga que esta pode almacenar e transportar antes de 
se acadar a saturación. 

Co fin de estudarmos a variabilidade do réxime pluviométrico ao longo 
da Península Ibérica, calculouse a precipitación, tanto nas simulacións FD 
como WT, para oito celas diferentes, que son as que se indican a seguir: 

1) Península Ibérica completa, “IP” [lat = (36,44); lon = (-10,4)]

2) Meseta Norte, “NP” [lat = (40.5,42.5); lon = (-5, -3)]

3) Centro, “C” [lat = (39,41); lon = (-4, -2)]

4) Meseta Sur, “SP” [lat = (38,40); lon = (-6, -2)]

5) Noroeste, “NW” [lat = (41,43); lon = (-7, -5)]

6) Oeste, “W” [lat = (38,41); lon = (-7, -5)]

7) Nordés, “NE” [lat = (41,43); lon = (-2, 1)]

8) Leste, “E” [lat = (38,41); lon = (-2, -1)]

RESULTADOS

As validacións preliminares mostran un excelente grao de concordancia 
entre as nosas simulacións, por un lado, e as observacións e estimacións 
da AEMET (Axencia Estatal de Meteoroloxía). No mes de maio de 2008, a 
AEMET estima unha precipitación media para a Península Ibérica de 121,2 
mm, mentres o valor obtido na simulación WT na cela que abrangue este 
territorio é de 120,9 mm (110,9 mm na simulación FD). No mes de xaneiro 
de 2008, obtemos 55,7 mm na simulación WT (55,4 mm na simulación 
FD) fronte aos 52,2 mm estimados pola AEMET. Como observamos, a 
correcta inclusión dos efectos das augas subterráneas a través do modelo 
LEAFHYDRO aporta unha información especialmente relevante. No inverno, 
a situación sinóptica peninsular está dominada pola advección de aire húmido 
procedente do océano. Na primavera e no verán, en troca, o maior peso dos 
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procesos convectivos fai que este efecto sexa decisivo para simular e estimar 
correctamente a precipitación.

A respecto da distribución espacial da precipitación, e dada a ausencia 
de análises a alta resolución para validar as nosas simulacións, recorreuse á 
utilización de datos do satélite TRMM como mellor solución, aínda cando a 
precipitación derivada das medicións de satélite está suxeita con frecuencia 
a importantes fontes de incerteza [Nieto et al., 2006]. A figura 16 mostra a 
precipitación total acumulada durante o mes de maio de 2008 a partir dos 
datos de satélite e segundo as simulacións WT e FT. A cantidade de chuvia é 
máis pequena nas medicións de satélite, se ben a distribución xeral do patrón 
pluviométrico é satisfactoria.

Figura 16. Precipitación total (en mm) acumulada no mes de Maio de 2008 a) na 
simulación WT, b) na simulación FD e c) a partir dos datos do satélite TRMM.
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Se examinamos os valores de precipitación que, mediante as simulacións 
WT e FD, se obteñen para as diferentes celas do interior da Península 
Ibérica, constatamos que a representación exhaustiva dos efectos das augas 
subterráneas nas simulacións WT ten como consecuencia un aumento 
realista da precipitación na primavera ao longo de toda a Península Ibérica 
e, en particular, en celas como as mesetas norte e sur, a zona centro e a área 
do Levante, onde o incremento de precipitación respecto da simulación FD 
atinxe cotas do 14%, 17%, 38% e 27%, respectivamente (figura17). Estas 
celas coinciden precisamente coas zonas de maior aridez da Península; para 
alén, en amplas extensións das mesmas o nivel freático atópase próximo 
á superficie. Esta precipitación “extra”, orixinada polo reforzo que o nivel 
freático pouco profundo imprime aos fluxos terra-atmosfera, resulta decisiva 
para a agricultura, ao ser na primavera cando crecen e maduran un importante 
número de cultivos. A figura 17 mostra, así mesmo, que a incorporación da 
hidroloxía do solo case non ten repercusións na estimación da precipitación de 
inverno, tal e como era de agardar.

Figura 17. Precipitación (en mm) nas diferentes celas consideradas para 
as simulacións WT e FD no mes de a) Maio 2008 e b) Xaneiro 2008.

Este mesmo efecto podémolo visualizar, alternativamente e con grande 
claridade, se representamos as diferenzas na precipitación total acumulada 
nos meses de maio de 2008 e xaneiro de 2008 entre as simulacións WT e FD 
(figura 18).
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Figura 18. Diferenza na precipitación total acumulada (en mm) entre as simulacións 
WT e FD para o mes de a) Maio 2008 e b) Xaneiro 2008.

Cumpre sinalar, para finalizar, que esta porcentaxe de precipitación 
“extra” que obtemos en maio e que os modelos climáticos convencionais, 
como comprobamos, subestiman, é da mesma orde que as variacións na 
precipitación que se agardan como consecuencia da mudanza climática na 
Península Ibérica [IPCC, 2007; Giorgi et al., 2008]. En consecuencia, o 
coñecemento profundo das interaccións entre a terra e a atmosfera en rexións 
que, como é o caso da Península, presentan importantes limitacións hídricas, 
tórnase esencial para avaliar o impacto dos escenarios futuros de mudanza 
climática no ciclo hidrolóxico rexional.

SUMARIO E CONCLUSIÓNS

A reserva de augas subterráneas xoga un papel fundamental na hora de 
simular correctamente o clima de rexións con escaseza de auga e trazos de 
semiaridez. É o caso de amplas extensións no interior da Península Ibérica, 
onde o nivel freático se atopa pouco profunda e reforza de forma decisiva os 
fluxos de auga e enerxía entre o solo e a atmosfera. No entanto, a maioría dos 
modelos meteorolóxicos e climáticos que se empregan na actualidade non 
inclúen a dinámica destas augas freáticas nas súas representacións do solo.

Co fin de comprobarmos que, efectivamente, a implementación da 
dinámica das augas subterráneas resulta de grande relevancia para comprender 
o clima da Península Ibérica, calculouse en primeiro lugar a profundidade 
do nivel freático de equilibrio para esta rexión, achándose que é moi pouco 
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profunda en boa parte das zonas semiáridas da Península, como consecuencia 
da converxencia do fluxo lateral de augas subterráneas. Este nivel freático 
de equilibrio foi empregado, en primeiro lugar, para simular a dinámica 
completa do solo co modelo LEAFHYDRO. Así, detectouse unha importante 
intensificación dos fluxos de evapotranspiración cara á atmosfera e dos campos 
de humidade do solo en relación coas simulacións que non inclúen a dinámica 
das augas subterráneas como condición de contorno inferior do solo. 

Por último, e co obxectivo de avaliarmos o efecto que ten a implementación 
integral do ciclo da auga no clima e no réxime de precipitacións da Península 
Ibérica, acoplouse o modelo de solos LEAFHYDRO ao modelo climático 
WRF-ARW, dando lugar á nova ferramenta computacional WRF-HYDRO. 
Con ela, leváronse a cabo simulacións acopladas que dan conta de forma máis 
realista da precipitación de carácter convectivo que ten lugar na estación seca, 
e que os modelos convencionais subestiman ao non incluír correctamente 
a memoria que as augas freáticas imprimen na humidade do solo. Esta 
precipitación “extra”, que acada na primavera valores superiores ao 20% 
en áreas como a meseta sur, a zona centro e a área do Levante, e que está 
directamente ligada coa reciclaxe de humidade, resulta ser da mesma orde que 
as variacións que se agardan na precipitación como consecuencia da mudanza 
climática na Península Ibérica.
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