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RESUMO 

Ao longo do seu período de vida útil, os sistemas de abastecimento de água são sujeitos a 

inúmeras situações. Perante uma resposta inadequada dos sistemas, as primeiras opções 

centram-se, por regra, na melhoria das estratégias de gestão com a infraestrutura instalada. 

No entanto, limitações físicas da infraestrutura existente em relação a situações de aumento 

da procura ou de diminuição da oferta podem tornar inevitáveis intervenções de 

reestruturação para a expansão da capacidade dos sistemas. Essas intervenções incluem, 

por exemplo, a construção de novas infraestruturas ou a reabilitação de infraestruturas 

existentes. Neste trabalho, apresenta-se uma abordagem sistémica baseada num modelo 

de otimização em dois níveis (i.e., em que a solução de um problema de otimização 

depende da solução de um outro problema de otimização), para o planeamento da 

expansão da capacidade de sistemas de abastecimento de água de múltiplas origens. A 

tomada de decisão incide sobre o conjunto de infraestruturas a construir e/ou reabilitar num 

determinado momento. Inevitavelmente, uma decisão deste tipo deverá ser tomada no 

contexto de um planeamento de longo prazo, considerando a forma como a operação será 

realizada de modo a satisfazer a procura (em quantidade e qualidade de água fornecida), a 

distribuição espácio-temporal dos recursos hídricos disponíveis e eventuais impactes 

ambientais. Na abordagem desenvolvida, a incerteza em relação aos aspetos relevantes em 

cada estudo de caso (e.g., hidrologia, procura, custos) é representada por cenários com o 

objetivo de se determinarem soluções que apresentem um bom desempenho num conjunto 

de possíveis situações (ou cenários). O método proposto para a resolução do problema de 

otimização em dois níveis proposto combina dois algoritmos de otimização distintos, um 

para a geração de possíveis soluções de expansão e um outro para a otimização da 

operação em cada cenário. A utilidade da abordagem desenvolvida é demonstrada numa 

aplicação a um estudo de caso baseado numa situação real. 

PALAVRAS-CHAVE: Planeamento e gestão de recursos hídricos, Expansão de sistemas 

de abastecimento de água, Modelos de otimização em dois níveis. 

TEMA: Sistemas hídricos sustentáveis  



 

1 INTRODUÇÃO 

Genericamente, um modelo de otimização em dois níveis é definido pela formulação de um 

problema de otimização dentro um outro problema de otimização (e.g., Ricciardi et al. 2007; 

Sinha et al. 2013). Neste tipo de modelos, a solução do problema de otimização “externo” 

(também denominado de nível superior) depende da solução de um problema de otimização 

“interno” (também denominado de nível inferior). 

O modelo de otimização em dois níveis apresentado neste trabalho foi desenvolvido para 

apoiar decisões relativas à expansão da capacidade de sistemas de abastecimento de água 

de múltiplas origens. Perante uma resposta inadequada dos sistemas de abastecimento de 

água a situações fora do âmbito das condições do projeto, as primeiras opções centram-se, 

por regra, na melhoria das estratégias de gestão com a infraestrutura instalada. No entanto, 

limitações físicas da infraestrutura existente em relação a situações de aumento da procura, 

de diminuição da oferta ou de aumento dos níveis de exigência relativamente ao serviço 

prestado podem tornar inevitáveis as intervenções a nível estrutural para expansão da 

capacidade dos sistemas (Hsu et al. 2008). Estas intervenções podem incluir, quer a 

construção de novas infraestruturas, quer a reabilitação de infraestruturas existentes. 

Inevitavelmente, uma decisão deste tipo deverá ser tomada no contexto de um planeamento 

de longo prazo e entrar em consideração com o modo como os sistemas serão operados ao 

longo do tempo. Ao admitir-se que a decisão referente à reestruturação de um qualquer 

sistema deve considerar explicitamente o modo como estes devem ser operados, foi 

possível representar o problema relativo à expansão da capacidade de sistemas de 

abastecimento de água de múltiplas origens num modelo de otimização em dois níveis. 

Uma característica relevante do modelo desenvolvido prende-se com a representação 

explícita da incerteza. De facto, quando se planeiam infraestruturas que depois devem ser 

operadas por um período de 20, 25 ou mais anos, existem diversos fatores incertos ao longo 

do período de vida útil que podem ter uma influência significativa no desempenho dos 

sistemas (e.g., custos, procura, afluências superficiais a albufeiras ou recarga subterrânea 

de aquíferos). A não consideração da incerteza no planeamento de infraestruturas pode 

resultar em soluções que não respondem às necessidades num futuro imediato, em 

soluções que se tornam obsoletas a curto/médio prazo ou em soluções que acabam por se 

revelar sobredimensionadas. Assim, a melhor forma para lidar com a incerteza é, em 

primeiro lugar, aceitar que ela existe, depois compreendê-la para a representar nos modelos 

e, por fim, integrá-la nos processos de decisão (Kouvelis e Yu 1996). 

Na secção 2, descreve-se o modelo de otimização em dois níveis desenvolvido. A secção 3 

inclui a apresentação dos resultados obtidos numa aplicação do modelo desenvolvido a um 

estudo de caso. Na última secção, tecem-se algumas conclusões. 

2 MODELO DE OTIMIZAÇÃO EM DOIS NÍVEIS 

O modelo de otimização em dois níveis apresentado neste trabalho pretende apoiar 

decisões relativas ao conjunto de infraestruturas a serem construídas ou reabilitadas num 

determinado momento no contexto da expansão da capacidade de sistemas de 

abastecimento de água de múltiplas origens. A decisão relativa à expansão da capacidade 

dos sistemas corresponde à solução do problema de otimização externo, sendo que essa 

solução está dependente da resolução de uma série de problemas de otimização internos. 



Em cada problema de otimização interno, considera-se uma determinada representação dos 

dados externos (também designados por variáveis exógenas nos modelos de decisão) 

incertos, designada por cenários. Cada cenário corresponde a uma realização específica e 

global dos parâmetros incertos, incluindo as correlações entre estes. A partir de resolução 

de cada problema de otimização interno, determina-se a operação ótima do sistema de 

abastecimento de água para uma possível solução de expansão e para cada cenário. Por 

fim, considerando a operação otimizada do sistema para todos os cenários, avalia-se 

globalmente a solução de expansão no problema de otimização externo. Matematicamente, 

o modelo de otimização em dois níveis desenvolvido pode ser definido do seguinte modo: 

 

     Maximizar
Y

 F(Y) (1) 

     em que   F(Y) é o valor de uma função matemática determinada após a resolução   

                    dos seguintes NS modelos de programação matemática (um por cenário)  

                    nos quais a solução de expansão Y é um dado de entrada 

                    Minimizar
Xs

 f(X
s
)                                                                               

                    sujeito a(s.a.): g(X
s
) = 0  

                                            X
s
≥ 0                                     

                    em que      s = 1,…,NS   

(2) 

O problema de otimização definido por (1) estabelece o problema de otimização externo e 

os NS problemas de otimização definidos por (2) estabelecem os problemas de otimização 

internos. O vetor Y é usado para representar as soluções de expansão, que se definem por 

um conjunto de infraestruturas a construir e/ou reabilitar. Os vetores X
s
 definem as decisões 

operacionais no cenário s (e.g., volumes de água a captar de cada origem do sistema, 

volumes de água a bombear em estações elevatórias, volumes de água a entregar nos 

locais de consumo) e NS corresponde ao número total de cenários. Os problemas de 

otimização definidos por (1) e (2) são descritos nas secções seguintes (2.1 e 2.2). O método 

de resolução concebido para resolver o problema global e obter as soluções de expansão é 

descrito na secção 2.3. 

2.1  Problemas de otimização internos 

Cada um dos NS problemas de otimização internos definidos por (2) retém as 

características do modelo desenvolvido por Vieira et al. (2011) para a otimização da 

operação de sistemas regionais de abastecimento de água com origens superficiais e 

origens subterrâneas. A aplicação do modelo de otimização requer, entre outros elementos, 

a representação de uma determinada infraestrutura por uma rede de fluxos, a definição da 

procura de água no sistema e a construção de uma série temporal referente às entradas de 

água superficial (i.e., afluências às albufeiras) e água subterrânea (i.e., recarga dos 

aquíferos) no sistema. A função objetivo f(…) é definida pelo somatório dos custos de 

exploração variáveis com três funções de penalidade. As funções de penalidade são 

incluídas evitar desvios em relação à i) satisfação da procura e ao ii) fornecimento de água 

com a qualidade mais adequada, especificada no modelo em função de níveis volumétricos 

de mistura. Uma última função de penalidade é introduzida como um artifício para evitar a 



 

ocorrência de descargas de excesso desnecessárias nas albufeiras. As restrições g(…) 
permitem simular explicitamente o armazenamento de água em albufeiras, o escoamento de 

água subterrânea em aquíferos e a qualidade da água distribuída. As variáveis de decisão 

deste modelo incluem os volumes de água a captar de cada origem do sistema, os volumes 

de água a bombear em estações elevatórias e os volumes de água a entregar nos locais de 

consumo discretizados em períodos mensais. Os problemas de otimização internos são 

problemas de otimização não linear. As não linearidades estão presentes, quer na função 

objetivo, quer nas restrições. Na função objetivo, as funções de penalidade formuladas para 

evitar desvios à satisfação da procura e ao fornecimento de água com a qualidade mais 

adequada são do tipo quadrático. Nas restrições, as não linearidades têm origem na 

modelação da qualidade da água. 

2.2 Problema de otimização externo 

O problema de otimização externo (1) é definido pela função F(...), através da qual se avalia 

a qualidade de cada solução de expansão em função de duas métricas – o índice de 

desempenho (PI) e o custo total atualizado (PVC). A formulação completa da função F(...) é 

apresentada após a descrição das duas métricas. 

O índice de desempenho (PI) corresponde à agregação num único valor da informação dada 

por três indicadores distintos – a fiabilidade (Rel), a vulnerabilidade (Vul) e o indicador de 

qualidade da água (VBld). Os indicadores de fiabilidade e de vulnerabilidade são definidos 

em função da quantidade de água fornecida. Estes dois indicadores têm uma formulação 

adaptada ao problema em causa, mas materializam as características propostas para estes 

indicadores por Hashimoto et al. (1982). No índice de desempenho, a fiabilidade é definida 

pelo rácio entre o volume de água fornecida e a procura do sistema em todos os períodos 

de tempo (também definida na literatura por fiabilidade volumétrica). A vulnerabilidade dá 

relevância a situações de défice (i.e., qualquer situação em que o volume de água fornecida 

é inferior à procura), sendo definida em função do maior défice dos sistemas em todos os 

períodos de tempo. O indicador de qualidade da água é definido em função do pior desvio a 

níveis volumétricos de mistura definidos como objetivo nos locais de consumo. Por último, o 

valor do índice de desempenho é definido em função da média aritmética simples dos 

termos Rel, (1 − Vul) e (1− VBld): 

PI =
Rel+ (1 − Vul)+(1− VBld)
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(3) 

No cálculo do índice de desempenho, usam-se os termos (1 − Vul) e (1 − VBld) para que 

na resolução do modelo de otimização em dois níveis se tenha como objetivo maximizar Rel 

e minimizar Vul e VBld. Por definição, o valor de PI é um número não negativo igual ou 

inferior a 1. 

O custo atualizado é uma métrica usada frequentemente em estudos económicos para 

avaliar soluções nas quais existe um custo a suportar inicialmente (designados por custos 

de investimento) e depois um conjunto de custos que se prolongam no tempo (designados 

por custos de exploração). Os custos de exploração podem dividir-se entre custos fixos e 

custos variáveis. Os custos fixos são aqueles que se mantêm inalterados 

independentemente da operação dos sistemas, enquanto os custos variáveis dependem dos 

volumes de água captada, tratada ou distribuída. O custo total das soluções (PVC) 



corresponde à soma dos diferentes fatores de custo atualizados ao ano zero e a preços 

constantes (i.e., sem considerar a inflação): 

PVC = IC+ FEC+ VEC (4) 

em que IC = custos de investimento, FEC = custos de exploração fixos e VEC = custos de 

exploração variáveis. 

A função objetivo F(...) do modelo de otimização externo é inspirada num modelo de 

otimização robusta descrito por Mulvey et al. (1995) que possui características multiobjetivo. 

Por regra, um melhor desempenho dos sistemas e uma redução dos riscos envolvem a 

mobilização de maiores recursos financeiros. A função F(...) foi formulada de modo a 

permitir que se relacionem os ganhos de robustez dos sistemas por expansão da sua 

capacidade com os custos exigidos para esse fim, a partir de uma avaliação ao 

desempenho dos sistemas no conjunto dos diferentes cenários: 

F(… ) =∑p
s
PIs

NS

s=1⏟      
                     E(PIs)

− 𝜑∑ p
s
(PIs −∑ p

s
PIs

NS

s=1

)

2
NS

s=1⏟                
Var(PIs)

− 𝜔PVC 
(5) 

em que p
s
 = probabilidade do cenário s e, 𝜑 e 𝜔 são pesos que podem ser modificados. As 

melhores soluções correspondem aquelas que para cada par de valores de 𝜑 e 𝜔 

maximizam o valor de F(...). Analisando individualmente os termos da função F(...), o 

primeiro termo [E(PIs)] corresponde ao desempenho médio do sistema no conjunto de todos 

os cenários, medido através do índice de desempenho. O segundo termo corresponde à 

variância do desempenho do sistema [Var(PIs)], ponderada pelo peso 𝜑. Estes dois 

primeiros termos da função F(...) definem a robustez do sistema, que corresponde à 

robustez da solução no modelo de otimização robusta de Mulvey et al. (1995). De uma 

forma natural, os decisores devem pretender maximizar o desempenho médio do sistema e 

minimizar a respetiva variância. Uma elevada variância significa que o desempenho do 

sistema é incerto. Valores elevados do peso 𝜑 devem privilegiar soluções de expansão com 

menor variabilidade de desempenho entre os diferentes cenários. O terceiro termo da 

função objetivo penaliza o custo total atualizado (PVC), ponderado pelo peso 𝜔, 

esperando-se soluções de menor custo para valores mais elevados do peso 𝜔. O valor de 

PVC é um custo médio, dado que os custos de exploração variáveis incluídos em (4) são 

determinados por um valor médio entre todos os cenários. 

2.3 Método de resolução 

O método desenvolvido para a resolução do modelo de otimização em dois níveis combina 

um algoritmo de recozimento simulado com a resolução de uma série de problemas não 

lineares. A resolução do modelo de otimização em dois níveis inicia-se gerando 

aleatoriamente uma possível solução de expansão representada no vetor Y, e definindo-a 

como um dado de entrada para os problemas de otimização internos. Este passo permite 

definir univocamente os NS problemas de otimização não lineares definidos em (2) e 

otimizar, individualmente para cada cenário s, as decisões operacionais X
s
. As soluções de 

expansão são então avaliadas em (1) pela expressão F(...), em função do vetor Y e dos 

vetores X
s
 obtidos da resolução dos problemas de otimização internos. Um critério de 

paragem incluído no algoritmo de recozimento simulado determina se foi atingido o fim do 

processo de resolução ou se deve ser gerada uma nova solução de expansão. 



 

3 ESTUDO DE CASO 

3.1 Antecedentes, origens atuais e objetivos do estudo de caso 

O modelo de otimização em dois níveis proposto foi aplicado à identificação de soluções de 

expansão para o Sistema Multimunicipal de Abastimento de Água do Barlavento Algarvio 

(SMAABA), na região do Algarve (Portugal). O SMAABA é um sistema regional, que fornece 

água para o uso urbano a 9 dos 16 municípios da região do Algarve, a partir de duas origens 

de água superficial (albufeira de Odelouca e albufeira da Bravura) e de duas origens de 

água subterrânea (grupo de furos de Vale da Vila e grupo de furos de Almádena). 

A água de origem superficial é macia, enquanto a água de origem subterrânea apresenta 

naturalmente níveis elevados de dureza. Sem a introdução de novos esquemas de 

tratamento, os elevados níveis de dureza das águas subterrâneas impõem algumas 

restrições à sua utilização no abastecimento urbano; e a redução da dureza apenas pode 

ser conseguida por diluição com águas superficiais macias. A mistura de águas começou a 

ser considerada com especial interesse após a execução de ensaios laboratoriais que 

demonstraram a existência de reduções do consumo de reagentes com o tratamento 

conjunto de águas superficiais e águas subterrâneas. Nesses estudos, também se 

demonstrou que níveis volumétricos de mistura inferiores a 25% de águas subterrâneas com 

elevados níveis de dureza permitiam manter a qualidade da água fornecida para consumo 

humano (Campinas et al. 2001). 

A albufeira de Odelouca é a origem de água principal do SMAABA. No entanto, a solução 

construída não corresponde à solução base que serviu de referência ao projeto do 

SMAABA. No processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) que determinou a solução 

entretanto construída, a solução base obteve um parecer desfavorável por originar as 

perdas mais significativas de valores ecológicos. A solução construída foi identificada na AIA 

como a solução ambientalmente menos desfavorável. No entanto, a solução adotada tem 

menores afluências e menor capacidade de armazenamento em comparação com a solução 

base. Um estudo elaborado em 2005 para a empresa que gere o SMAABA, considerando já 

a solução que veio a ser construída, recomendava a identificação de soluções estruturais 

para a expansão da capacidade do SMAABA (Hidroprojecto e Ambio 2005). Essa 

recomendação tinha por base a identificação de dificuldades em garantir a procura estimada 

para o ano do horizonte do projeto (75 milhões m3/ano em 2025), tendo-se utilizado aqui 

esse mesmo valor como referência para as necessidades de água do SMAABA. 

Em relação a fatores incertos, considerou-se neste estudo de caso a incerteza em relação 

às afluências às albufeiras e à recarga dos sistemas aquíferos. O clima do Algarve é do tipo 

temperado mediterrânico, caracterizado por verões longos, quentes e secos, e invernos 

curtos e amenos. Do Ó (2008) analisou um vasto conjunto de dados de diferentes pontos de 

medição, tendo verificado que, tipicamente, mais de 80% da precipitação anual ocorre no 

semestre entre outubro e março. A precipitação média no Algarve foi de 653 mm no período 

1941/42-1973/74 (Loureiro e Nunes 1980), mas com uma elevada variabilidade interanual. 

Do Ó (2008) verificou também que, em algumas estações do litoral, a diferença entre o valor 

mínimo e o valor máximo registados aproxima-se de uma relação de 1 para 10. 

O estudo de caso descrito neste trabalho é apresentado de forma mais detalhada por 

Vieira (2014). 



3.2 Opções de investimento para expansão da capacidade do SMAABA 

O estudo realizado pela Hidroprojecto e Ambio (2005) identificou como opções de 

investimento para expansão da capacidade do SMAABA a construção de dois sistemas de 

transferência de caudais de sistemas contíguos e de uma instalação para dessalinização de 

água do mar por osmose inversa com três possibilidades distintas para a capacidade 

máxima de produção de água para consumo humano. Para além das opções de 

investimento enunciadas, Vieira (2014) considerou também a reabilitação de seis grupos de 

furos de água subterrânea e, para todos os grupos de furos (i.e., Vale da Vila e Almádena 

incluídos como origens atuais do SMAABA e os seis grupos de furos passíveis de serem 

reabilitados), a instalação de sistemas de nanofiltração para o amaciamento da água 

subterrânea. Nas opções de investimento relativas à instalação de sistemas de 

nanofiltração, foram consideradas para cada grupo de furo duas capacidades máximas de 

amaciamento da água com uma taxa de recuperação do caudal afluente (i.e., caudal 

permeado/caudal afluente) de 85%. O Quadro 1 resume as opções de investimento 

consideradas no estudo de caso e respetivos custos, sendo que uma solução de expansão 

resulta da seleção de uma ou mais opções de investimento. 

Quadro 1. Origens atuais (OA) e opções de investimento (OI) 

Origem de água do 

SMAABA 

ID de opção de 

investimento 

Custos 

IC (106 €) FEC (103 €/ano) VEC (€/m3) 

OA 

Albufeira de Odelouca NA NA 0,106 

Albufeira da Bravura NA NA 0,190 

Grupo de furos de Vale da Vila+ NA NA 0,090 

Grupo de furos de Almádena  NA NA 0,023 

OI 

Transferências de caudais 

Santa Clara  H1 28,31 443,3 0,122 

Sotavento H2 35,45 348,1 0,113 

Dessalinização  H3.O1/        
H3.O2/H3.O3 

23,03/ 
41,60/56,37 

1152,8/ 
2004,7/2847,7 

0,266/ 
0,263/0,261 

Instalação de sistemas de nanofiltração em grupos de furos já incluídos nas OA do SMAABA 

Vale da Vila+ H4.O1/H4.O2 6,67/16,14 135,1/202,1 0,137/0,133 

Almádena H5.O1/H5.O2 1,09/1,96 34,2/39,7 0,140/0,137 

Reabilitação de grupos de furos e integração no SMAABA 

Paderne+ H6.O1/H6.O2*/H6.O3* 1,41/3,37/5,35 100,0/112,6/148,3 0,037/0,150/0,147 

Torrinha+ H7.O1/ H7.O2*/H7.O3* 0,18/1,03/1,89 16,4/44,0/54,3 0,023/0,141/0,137 

Marco+ H8.O1/ H8.O2*/H8.O3* 0,73/2,48/4,26 56,9/79,0/104,5 0,029/0,143/0,140 

Ferrarias+ H9.O1/ H9.O2*/H9.O3* 0,12/0,62/1,13 9,7/36,3/43,1 0,023/0,145/0,140 

Medeiros+ H10.O1/H10.O2*/H10.O3* 0,17/0,85/1,54 12,9/ 40,0/48,7 0,023/0,145/0,138 

Notas: + - Grupo de furos no sistema aquífero Querença-Silves.  - Grupo de furos no sistema aquífero 

Almádena-Odiáxere.* - Reabilitação de grupos de furos com a instalação de sistemas de nanofiltração.  



 

3.3 Cenários hidrológicos 

Os cenários hidrológicos selecionados procuraram representar de uma forma estruturada a 

incerteza em relação às afluências naturais às albufeiras do sistema e à recarga dos 

sistemas aquíferos onde se localizam os grupos de furos indicados no Quadro 1. Para o 

estudo de caso foram selecionados 10 cenários hidrológicos, cada um com uma extensão 

de cincos anos, a partir de uma série histórica multivariada referente a valores de 

precipitação mensal no período Outubro de 1951 a Setembro de 2006 em diferentes locais, 

transformados em valores de escoamento superficial e de recarga subterrânea. Um dos 

cenários foi especificamente selecionado, enquanto os outros nove cenários foram 

determinados por um processo de amostragem aleatória com reposição e com uma 

sobreposição parcial dos blocos – método de bootstrap de blocos móveis (Vogel e 

Shallcross 1996). O cenário especificamente selecionado incluiu o período Outubro de 2001 

a Setembro 2006, garantindo que o período correspondente à seca severa ocorrida no 

Algarve em 2004 e 2005 fosse obrigatoriamente incluído no estudo de caso. 

3.4 Resultados e discussão 

As soluções de expansão apresentadas em seguida foram obtidas mantendo constante o 

peso 𝜑 = 1, definindo ω = ω* PVCSup⁄ , com ω* = 0,1, 0,5, 1, 5 e 10 e em que PVCSup 

corresponde ao custo total atualizado definido pela expressão (4) de uma solução de 
expansão específica designada por Sup. O PVCSup é um dado de entrada que permite 

normalizar o custo das soluções de expansão no processo de resolução do modelo de 

otimização em dois níveis. Neste estudo de caso, o PVCSup foi associado à solução de 

expansão com custos de investimento e custos de exploração fixos superiores de entre 

todas as soluções de expansão possíveis. De acordo com os fatores de custos 

apresentados no Quadro 1, a solução Sup foi definida pela seleção das opções de 

investimento H1, H2, H3.O3, H4.O2, H5.O2, H6.O3, … e H10.O3.  

De acordo com o Quadro 2, as soluções de expansão determinadas através da resolução do 

modelo de otimização em dois níveis com os três valores mais elevados do peso que 

pondera o custo total atualizado (i.e., 𝜔∗ = 1, 5 e 10) não incluem qualquer uma das opções 

de investimento identificadas pela Hidroprojecto e Ambio (2005). Nos três casos, a 

expansão da capacidade do SMAABA é efetuada através da reabilitação de grupos de furos 

de água subterrânea e da instalação de sistemas de nanofiltração para o amaciamento da 

água subterrânea. No Quadro 3, é possível verificar que os custos destas soluções são 

menores, mas o impacto no aumento da robustez do sistema (dado por um aumento do 

valor médio do índice de desempenho [E(PIs)] e/ou diminuição da variância do índice de 

desempenho [Var(PIs)]) é também menor. Este resultado justifica-se através de duas razões 

principais. Por um lado, à exceção do grupo de furos de Almádena, todos os restantes 

grupos, que incluem os furos de Vale da Vila e os furos a reabilitar, se localizam no mesmo 

sistema aquífero, no sistema aquífero Querença-Silves. Em diversas situações, as extrações 

de água subterrânea são limitadas por restrições dos problemas de otimização internos que 

se tornam ativas, através do estabelecimento de níveis piezométricos mínimos em locais 

previamente selecionados. Por outro lado, o aumento das disponibilidades de caudal e de 

volume resultante da reabilitação de furos de água subterrânea pode não ser suficiente para 

compensar a menor disponibilidade dos grupos de furos de Almádena e/ou Vale da Vila com 

a instalação dos sistemas de nanofiltração. Tal como descrito na secção 3.2, admite-se que 

na operação dos sistemas de nanofiltração apenas é possível utilizar 85% da água tratada. 



A não satisfação total da procura acontece em mais do que um cenário, sendo que os 

resultados mais críticos resultam da operação do SMAABA no cenário selecionado 

especificamente (cenário 2001-2006) para que o período correspondente à seca severa 

ocorrida no Algarve em 2004 e 2005 fosse obrigatoriamente incluído no estudo de caso. 

Quadro 2. Soluções de expansão obtidas com os pesos 𝝋 = 1 e ω*= 0,1, 0,5, 1, 5 e 10 

Peso 𝜑 Peso 𝜔∗ Opções de investimento selecionadas 

1 

10,0 H5.O2, H7.O1, H10.O1 

05,0 H4.O1, H5.O1, H10.O1 

01,0 H4.O1, H5.O1, H7.O3, H9.O3, H10.O1 

00,5 H1 

00,1 H1 

 

Quadro 3. Sumário de resultados obtidos com diferentes valores do peso ω*                                         

(soluções de expansão identificadas no Quadro 2) 

 

O Quadro 2 indica ainda que foi obtida a mesma solução de expansão com 𝜔∗ = 0,1 e 0,5. 

Os resultados mostram um sistema robusto associado à construção de uma conduta 

adutora para a transferência de caudais do sistema de Santa Clara, com um investimento 

inicial de 28,3 M€ e um custo total atualizado inferior a 200 M€ (Quadro 3). O valor médio do 

índice de desempenho entre todos os cenários [E(PIs)] é praticamente máximo, isto é, igual 

a um, e a variância [Var(PIs)] é aproximadamente nula. Analisando os resultados em 

detalhe, verifica-se que não existe qualquer situação de défice em qualquer um dos 

cenários. O desempenho do sistema apenas não é máximo porque no cenário 2001-2006 

existe um período coincidente com a reprodução da seca severa ocorrida em 2004 e 2005, 

em que não é possível assegurar o abastecimento de água cumprindo o objetivo definido de 

fornecer água para consumo com um nível volumétrico de mistura de águas subterrâneas 

com elevados níveis de dureza inferior a 25% (ver secção 3.1). 

Numa análise final e global aos resultados obtidos, a variação do valor do peso 𝜔∗ neste 

estudo de caso permitiu a identificação de um compromisso entre o aumento da robustez do 

SMAABA e os respetivos custos. O peso 𝜔∗ representa uma penalização sobre o custo total 

atualizado das soluções, tendo sido encontradas soluções de menores custos para maiores 

valores do peso 𝜔∗. No entanto, as soluções de menores custos são soluções menos 

robustas. Um aumento significativo da robustez do sistema envolve necessariamente 

maiores custos. Através de uma reduzida penalização dos custos, representada no modelo 

pelos menores valores do peso 𝜔∗, foi identificada uma solução de expansão robusta, isto é, 

uma solução com um melhor desempenho médio e menor variabilidade entre os cenários. 

Valor de * E(PIs) Var(PIs) IC (106 €) PVC (106 €)

10 0,929 0,135 2,31 158,6

5 0,966 0,024 7,93 169,7

1 0,980 0,015 10,94 177,6

0,5 e 0,1 0,999 0 28,31 194,7

Melhor 
desempenho

Maiores custosMenor
variabilidade



 

4 CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos através da aplicação do modelo de otimização em dois níveis 

proposto ao estudo de caso correspondem aos resultados esperados, tendo permitido, 

designadamente, a identificação de uma relação de compromisso a ser ponderada no 

contexto de uma possível decisão entre os ganhos de robustez do sistema por expansão da 

sua capacidade com os custos exigidos para esse fim. A solução de expansão classificada 

como robusta na aplicação ao estudo de caso está associada à construção de uma conduta 

adutora para a transferência de caudais da albufeira de Santa Clara, com um investimento 

inicial de 28,3 M€ e um custo total atualizado inferior a 200 M€. Estudos subsequentes e 

mais detalhados teriam de ser efetuados para mostrar ou não a adequabilidade desta 

solução para a expansão da capacidade do SMAABA. 
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