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CAPÍTULO 6 
 

MODELAÇÃO MATEMÁTICA DO ESCOAMENTO SUBTERRÂNEO E DO 
TRANSPORTE DE MASSA NO AQUÍFERO  
E SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO  

 

 

6  MODELAÇÃO MATEMÁTICA DO ESCOAMENTO SUBTERRÂNEO E 

DO TRANSPORTE DE MASSA E SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO  

6.1 Introdução 

Neste Capítulo apresenta-se a formulação de um problema para a zona central do 
sistema aquífero da Campina de Faro, com o objectivo da modelação matemática do 
escoamento subterrâneo e do transporte de massa, a nível local, em termos de 
concentrações de nitratos, impondo diferentes cenários de recarga artificial que visam 
essencialmente reduzir a concentração deste elemento nas águas subterrâneas do 
aquífero superficial livre.  
 
O modelo numérico de escoamento subterrâneo inclui o aquífero freático arenoso e o 
aquífero subjacente confinado calcarenítico e foi desenvolvido através do software 
FEFLOW 5.0 (Finite Element Subsurface Flow & Transport Simulation System) (Diersch, 
1998a,b). A modelação do escoamento foi inicialmente desenvolvida em condições de 
estado permanente, utilizando como referência um conjunto de dados de piezometria 
médios, relativos aos anos hidrológicos de 2006/2007 e 2007/2008. De seguida, evoluiu-
se para o estado transitório, que pretende reproduzir as variações sazonais de 
escoamento existentes durante os períodos simulados, incluindo os volumes de extracção 
considerados para os aquíferos simulados.  
 
O modelo de transporte de massa foi desenvolvido a partir deste modelo inicial, após a 
sua calibração e em estado transitório. Os cenários impostos ao modelo pretenderam 
simular a resposta, em termos de quantidade e qualidade da água do aquífero, face às 
situações de recarga artificial aplicadas. O objectivo principal consistiu na análise dos 
diferentes critérios de análise de decisão que serão utilizados para a optimização da 
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solução mais adequada, a implementar e desenvolver, tendo como base a melhoria da 
qualidade da água no aquífero superficial.  
 
Descrevem-se sucintamente todas as etapas necessárias à modelação matemática, 
incluindo a definição do problema, a definição da geometria do domínio, a discretização 
espacial e temporal, a interpolação de dados, a introdução das condições inicias e de 
fronteira e a simulação em regime permanente e transitório. Apresentam-se e analisam-
se os resultados obtidos. 
 

6.2 Descrição do modelo numérico utilizado    

6.2.1 Introdução 

O modelo numérico FEFLOW, desenvolvido pela WASY Institute for Water Resources 

Planning and Systems Research, Berlim, Alemanha, constitui um software sofisticado e 
interactivo de simulação tridimensional (3D) e bidimensional (2D) do fluxo subterrâneo, 
variável em função da densidade e dos processos de transporte de massa e de calor nas 
águas subterrâneas, utilizando o método numérico de resolução das equações 
diferenciais parciais por elementos finitos. Aspectos importantes neste modelo 
matemático, que o tornam mais realista na caracterização dos sistemas aquíferos, dizem 
respeito aos elementos finitos poderem traduzir de forma espacialmente mais precisa a 
geometria do aquífero e os seus limites, a adopção de um regime de fluxo 3D e a 
consideração da heterogeneidade e a anisotropia do meio. A primeira versão deste 
software foi criada em 1996 (FEFLOW4.8) e, desde esta altura, tem vindo a sofrer 
melhoramentos no sentido de traduzir, o mais próximo da realidade diferentes aspectos 
do escoamento subterrâneo e aperfeiçoar a interface com o utilizador. A versão mais 
recente é a versão 5.3 (FEFLOW5.3), contudo a utilizada neste estudo é a versão 5.0, 
comercializada em 1998 (para mais detalhes sobre o software ver em  
http://www.wasy.de/english/produkte/feflow/index.html). 
 
No Anexo 4 descrevem-se mais detalhadamente alguns aspectos gerais sobre o FEFLOW, 
nomeadamente os necessários à formulação matemática, a equação básica do 
escoamento subterrâneo e as equações básicas da análise numérica. Descrevem-se, 
também, alguns aspectos gerais necessários à definição do modelo numérico de 
escoamento subterrâneo e de transporte de massa utilizada no FEFLOW, nomeadamente: 
geração da malha, definição e discretização do problema, dados relativos ao modelo de 
fluxo subterrâneo, condições iniciais e de fronteira e formulações matemáticas, 
parâmetros do meio poroso, dados relativos ao modelo de transporte de massa e 
processos de calibração do modelo. 
 
Sobre a aplicação do modelo numérico FEFLOW a casos de estudo, é conhecido um 
conjunto de estudos interessantes que recorreram à aplicação deste programa para a 
resolução de problemas reais muito diversificados, relacionados com o escoamento e o 
transporte em meios porosos, e.g. [(Kumar et al. (2007); Nastev et al. (2005); Pavelic et 
al. (2004); Ward et al. (2007); Milnes e Renard (2002); Riasat e Turner (2004); Mirghani 
(2002); Radulescu et al. (2007); Jakimavieiuté-Maseliené et al. (2006); Baumle (2003), 
Eliasson (2000); Condeça et al. (2006)]. 
 
O caso de estudo num sistema aquífero Algarvio refere-se a dois trabalhos desenvolvidos 
no LNEC, no sistema aquífero de Monte Gordo: a) Projecto “Estudo das condições 
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ambientais no estuário do rio Guadiana e zonas adjacentes (Componente águas 
subterrâneas) - Proposta de Medidas de Gestão Ambiental, 3ª Fase”, elaborado para o 
Instituto da Água (INAG) (Diamantino et al., 2003a; Diamantino et al., 2003b); b) 
Projecto FCT “Valorização e Protecção da zona costeira Portuguesa: Avaliação e estudo 
da vulnerabilidade de sistemas aquíferos costeiros“ (Lobo-Ferreira et al., 2003 e 
Diamantino e Lobo-Ferreira, 2003). Foram abordados os aspectos da componente 
“Recursos Hídricos Subterrâneos”, relativos ao estudo quantitativo e qualitativo das 
águas subterrâneas, que incluiu o desenvolvimento de um modelo de escoamento dos 
sistemas hidrogeológicos de porosidade intergranular e de transporte, visando o estudo 
da posição actual da interface água doce - água salgada no sistema aquífero de Monte 
Gordo. Quantificou-se a quantidade de água subterrânea que escoa para o estuário, na 
zona do sapal de Castro Marim, bem como, a contribuição de nitratos transportados 
pelas águas subterrâneas para o estuário. 
 
Outros modelos de escoamento de águas subterrâneas têm também vindo a ser 
implementados em diversos sistemas aquíferos Algarvios (e.g. Monteiro et al., 2003 e 
2006b), nomeadamente: Querença-Silves (Monteiro et al., 2006a e 2006b), Almádena-
Odeáxere (Martins, 2007), Ferragudo-Albufeira, Albufeira-Ribeira de Quarteira, Quarteira 
e Luz de Tavira (Monteiro et al., 2003).  
 

6.3 Modelo numérico de escoamento subterrâneo na Campina de Faro 

6.3.1  Descrição do modelo conceptual dos aquíferos  

Para a modelação matemática do escoamento subterrâneo na área de estudo adoptou-se 
como modelo conceptual hidrogeológico o proposto no Capítulo 4 (Secção 4.2.2), que 
inclui: 

• Aquífero freático das areias e cascalheiras do Mio-Plio-Quaternário; 
• Estrato silto-argiloso, pouco permeável, a actuar como aquitardo; 
• Aquífero subjacente semi-confinado calcarenítico do Miocénico.  

 
A Figura 6.1 apresenta um esquema simplificado deste modelo conceptual. A possível 
conexão hidráulica entre os dois aquíferos, através do aquitardo, faz com que o aquífero 
subjacente possa ser considerado como um aquífero semi-confinado. As transferências 
de água dependem do potencial hidráulico em ambos os aquíferos, e são normalmente 
no sentido descendente, com algumas excepções. 
 
O objectivo da modelação matemática do escoamento subterrâneo pretende reproduzir, 
numa fase inicial, em estado permanente, as condições de piezometria correspondentes 
aos níveis médios registados nas quatro campanhas de amostragem. Estando estas 
condições iniciais influenciadas por um regime de bombagem, foram incluídos neste 
modelo, volumes médios de extracção. Numa fase posterior, em estado transitório, e 
após calibração prévia do modelo, pretendeu-se reproduzir as variações sazonais de 
escoamento existentes durante os períodos simulados, pela inclusão da variabilidade do 
parâmetro da recarga do aquífero. 
 
A interpolação da informação de base para ambos os aquíferos (Quadro 4.1, Secção 
4.2.2), foi realizada directamente no FEFLOW, utilizando a opção da “distância inversa”. 
A informação litológica de base para a definição do modelo conceptual hidrogeológico 
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apresenta algumas zonas de lacuna, essencialmente na parte mais oriental da área 
modelada, particularmente no caso do aquífero profundo, que se baseia na informação 
proveniente de 14 furos, dos quais onze se situam na área modelada; no caso do 
aquífero freático, a informação que intersecta a área modelada provém de 21 furos. O 
resultado da interpolação definiu, para o aquífero freático e aquífero semi-confinado, 
espessuras médias de 30 e 60 m, respectivamente. A camada pouco permeável definiu-
se com uma espessura máxima, para toda a área, de 24 m (este valor resultou da 
espessura média calculada em todas as fontes que individualizam esta camada, Quadro 
4.1, Secção 4.2.2). De referir que, a área modelada corresponde à área onde se 
concentrou a monitorização e amostragem sazonal na Campina de Faro, com cerca de  
10 km2.  
 

 
Figura 6.1 - Modelo conceptual criado para o modelo de escoamento subterrâneo da área de 

estudo na Campina de Faro.  

 
Definiu-se um modelo matemático 3D da zona saturada, composto por três camadas 
(layers) e quatro planos (slices) (Figura 6.2). A 1ª camada corresponde ao aquífero 
freático, a 2ª camada ao aquitardo e a 3ª camada ao aquífero semi-confinado. 
 
O 1º plano corresponde à elevação topográfica, o 2º plano à elevação da base do 
aquífero freático, o 3º plano à elevação da base da camada confinante e o 4º plano à 
elevação da base do aquífero semi-confinado. O 1º plano especificou-se com a opção de 
uma superfície freática e móvel, o 2º e o 3º como uma superfície adaptável, e o último 
plano como fixo. O tipo de especificação atribuída ao 1º plano é a mais adequada, no 
caso de aquíferos livres, tendo esta superfície a possibilidade de se ajustar verticalmente 
de acordo com o nível freático calculado, não existindo assim elementos que não estejam 
saturados nesta camada. O último plano corresponde à base impermeável da área 
modelada. 
 
De assinalar que a 1ª camada do modelo compreende, para além das formações 
arenosas que suportam o aquífero freático, também as formações aluvionares. Contudo, 
a pequena espessura destas formações de cobertura e a sua não continuidade espacial, 
levou a que não fossem individualizadas separadamente. As aluviões intersectadas nos 
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piezómetros do LNEC, em Carreiros, tinham uma espessura de 12 m (7 m de 
profundidade + 5 m de altura da margem do rio) e a informação inventariada em logs de 
furos, descrita na Secção 4.2.2 do Capítulo 4, aponta um valor médio inferior a 10 m.  
 

 
Figura 6.2 - Visualização camadas modeladas e secções transversais que atravessam a área,  

obtidas no FEFLOW 
 

Outro aspecto importante relativamente a esta camada deve-se à existência, junto ao 
limite Norte da área modelada, de uma zona de afloramento de formações calcareníticas 
do aquífero semi-confinado. Em termos de funcionamento hidráulico, o aquífero semi-
confinado passa a livre neste local. Não permitindo o FEFLOW a não continuidade das 
camadas por todo o domínio do modelo, existem duas opções para a resolução destes 
casos:  

1ª) alteração das propriedades hidráulicas das formações numa mesma camada e/ou  
2ª) redução da espessura da camada, para um valor mínimo, na zona de afloramento 

de outra formação diferente.  
 
A solução utilizada foi a primeira, tendo-se considerado as formações calcareníticas 
igualmente nesta 1ª camada, mas caracterizadas de acordo com as mesmas 
propriedades hidráulicas da camada aquífera subjacente. Assim, neste local de 
afloramento, existem três camadas caracterizadas hidraulicamente do mesmo modo cuja 
espessura total representa a do aquífero semi-confinado. A opção de reduzir a espessura 
desta camada na zona de afloramento foi igualmente simulada, contudo, sendo este local 
uma zona de topografia mais elevada, verificou-se de imediato a ocorrência de células 
secas neste local. O FEFLOW dispõe de restrições para que este tipo de situação possa 
estar presente sem representar a impossibilidade de obter uma solução, sendo simulada 
com condições de uma zona “quase” não-saturada. No entanto, considerando a 
necessidade de um aumento gradual da complexidade do modelo de escoamento optou-
se por seguir a primeira solução apresentada. Mais detalhes sobre esta particularidade do 

N 
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modelo e do que os resultados de piezometria obtidos representam serão apresentados 
mais adiante. 
 

6.3.2 Modelo numérico 

6.3.2.1 Dados gerais e geometria  

O modelo numérico, delineado na Figura 6.3, cobre uma área de 10,499 Km2. A malha 
escolhida de elementos triangulares contém 4748 elementos para cada camada, 
totalizando 14 244 elementos e 9992 nós para todo o domínio modelado. Cada elemento 
triangular terá, em média, cerca de 100 metros de lado. Na Figura 6.3 pode observar-se 
a malha de elementos finitos. 
 
Em termos gerais, a geometria inicial proposta está resumida no Quadro 6.1, que indica 
o volume de cada camada e as espessuras máxima e média. A 1ª e 3ª camadas, que 
correspondem ao aquífero freático e aquífero semi-confinado, podem ter 75 m e 139 m, 
respectivamente, de espessuras máximas; a 2ª camada corresponde ao nível confinante 
e tem 24 m de espessura máxima. A Figura 6.4 mostra a distribuição obtida, por 
interpolação, para as espessuras de cada camada do modelo. No total, o modelo ocupa 
um volume sólido de 1160 hm3.  
 

Quadro 6.1 - Geometria do modelo de escoamento 

 Volume (m3) Espessura média 
(m) 

Espessura máx. 
(m) 

Aquífero freático (1ª camada) 3,16×108 30,1 74,9 

Nível confinante (2ª camada) 2,27×108 21,6 24,0 

Aquífero semi-confinado  
(3ª camada) 

6,15×108 58,6 138,6 

Aquífero semi-confinado - zona de 
aforamento (1ª+2ª+3ª camada) 

  55-90 

Total 1,16×109 110,3 237,5 
 

 
Figura 6.3 - Malha de elementos finitos para o modelo 3D de escoamento subterrâneo  

da Campina de Faro 

N 
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Figura 6.4 - Distribuição espacial das espessuras definidas para cada camada do modelo de 

escoamento (1ª, 2ª e 3ª camada) 

 
O modelo numérico de escoamento subterrâneo da zona central da Campina da Faro, 
trata-se de um modelo local e foi desenvolvido considerando as seguintes hipóteses: 

• O escoamento subterrâneo no meio poroso é expresso pela Lei de Darcy;  
• As condições de fluxo são simuladas em estado permanente e transitório; 
• O meio poroso é homogéneo nas três direcções de escoamento; 
• As condições de fronteira impostas pretendem representar as condições actuais de 

escoamento, considerando a distribuição da piezometria média nos períodos 
monitorizados;  

• O modelo de escoamento em estado permanente e transitório considera a influência 
das extracções de água na piezometria; 

• O modelo de escoamento em estado transitório considera as oscilações sazonais na 
piezometria, provocadas pela variação da recarga.  

• O modelo de escoamento e transporte considera o regime transitório para que os 
cenários de recarga artificial possam ser simulados em condições variáveis no tempo.  

• O modelo não considera os efeitos locais de heterogeneidades que possam existir 
no meio poroso, como a presença de falhas, níveis aquíferos suspensos ou níveis 
arenosos com diferentes características de granulometria. 
 
Considera-se o modelo numérico de escoamento representativo e as simulações 
realizadas apropriadas para os objectivos inicialmente propostos. O Quadro 6.2 sintetiza 
algumas características gerais do modelo. 
 
Quadro 6.2 - Características gerais do modelo numérico de escoamento subterrâneo e transporte 

de massa da Campina de Faro 
Tipo de problema Modelo de escoamento subterrâneo e transporte de massa  

Zona saturada 

Classificação temporal Estado permanente e transitório (modelo de escoamento subterrâneo e 
transporte de massa) 

Intervalos de tempo Controlo automático dos intervalos de tempo (Predictor-corrector 
schemes – Forward Euler/backward Euler time intergration shemes) 

Nº de intervalos de tempo Não especificado 
Extensão de cada intervalo de 
tempo 

Não especificado 

Erro de tolerância 0,001 aplicado a “Euclidian L2 integral (RMS) norm” 
Nº máximo de iterações por 
intervalo de tempo 

12 

Upwinding Sem upwind (Galerkin-FEM) 

Estimador de erro à posteriori Algoritmo “Onate-Bugeda” 

Aproximação da velocidade Aproximação melhorada das velocidades (by Frolkovic-Knabner) aplicada 
aos elementos lineares com local smoothing (por defeito) 

Forma da equação de transporte Convectiva 

Lei de adsorção Lei isotérmica de Henry 
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Tipo de problema Modelo de escoamento subterrâneo e transporte de massa  
Zona saturada 

Solver Interactivo solver 

Dimensão  3D (tridimensional) 

Escala vertical 1:1 

Nº de camadas (layers) 3 (modelo de escoamento); 8 (modelo de transporte) 

Nº de planos (slices) 4 (modelo de escoamento); 9 (modelo de transporte) 

Tipo de elementos Prismáticos triangulares (6 nós) 

Nº de elementos 9992 (modelo de escoamento), 78 872 (modelo de transporte) 

Nº de nós 14 244 (modelo de escoamento), 134 582 (modelo de transporte) 

Refinamento da malha Sim (geral) 

Optimização da malha Não 

Aquíferos 2 Aquíferos (superfície livre móvel “free and mobile” no 1º plano; 
superfície adaptável no 2º e 3º plano e “fixed” no 3º plano) 

Projecção Nenhuma; 3D com superfície livre móvel no 1º plano 

Superfície livre  Restringida por células secas na base da camada 
Escoamento aplicado aos 
problemas de transporte 

Normal flow field 

Perímetro 9832,89 m 
Área 10,499×106 m2 

Volume total inicial 1,16×109 m3 

Volume total após 1ª simulação  1,31 ×109 m3 

 

6.3.2.2 Descrição das condições iniciais em regime permanente 

As condições iniciais definidas para o estado permanente correspondem à distribuição 
dos níveis piezométricos médios registados nas quatro campanhas de monitorização (de 
Out/2006 a Out/2008), em poços e poços com furo, tendo-se previamente 
individualizado a informação por cada aquífero. A Figura 6.5 e a Figura 6.6 apresentam 
os valores médios de piezometria obtidos para o aquífero freático e o aquífero semi-
confinado, respectivamente. A Figura 6.7 e a Figura 6.8 apresentam esta distribuição 
para cada uma das campanha, respectivamente para cada aquífero. Para o estado 
transitório utilizaram-se como referência os valores de piezometria registados 
sazonalmente.  
 
A informação piezométrica reporta-se a um conjunto de 55 pontos de água. Foi 
necessário proceder à separação destes valores por cada aquífero, uma vez que a 
modelação compreendeu os dois aquíferos e investigar sobre a sua representatividade 
para cada aquífero. A separação dos pontos de água realizou-se inicialmente (Quadro 
4.6) entre poços e poços com furo, sendo normalmente considerada a piezometria nos 
poços como representativa do aquífero freático, e nos poços com furo, como 
representativa do aquífero semi-confinado. Assim, 28 poços intersectam o aquífero 
superior, 27 poços com furo intersectam o aquífero semi-confinado, seis piezómetros 
LNEC, dos quais cinco intersectam o aquífero superior e um o aquífero semi-confinado.  
 
A profundidade dos poços na Campina de Faro varia entre 8 e 30 m. A profundidade mais 
elevada corresponde ao poço P30, situado a Norte da área de estudo (Quadro 4.6). 
Conforme se referiu anteriormente, o aquífero freático tem uma espessura média de 30 
m e máxima de 75 m, sendo este valor máximo situado na zona a Oeste de Carreiros. 
Neste local, apenas existe um ponto monitorizado, o poço com furo P18, que extrai a 
uma profundidade de cerca de 70 m, mas que segundo Stigter (2005), ainda extrai do 
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aquífero freático. Assim, considerou-se a piezometria dos poços representativa do 
aquífero freático, com a excepção referida para P18.  
 

 
Figura 6.5 - Níveis piezométricos médios medidos em poços (aquífero freático)  

(interpolação por  “distância inversa ponderada”) 
 

 
Figura 6.6 - Níveis piezométricos médios medidos em poços com furo (aquífero semi-confinado) 

(interpolação por “distância inversa ponderada”) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.7 - Distribuição 
sazonal da piezometria 
no aquífero superficial  
da Campina de Faro 

(interpolação por 
“distância inversa 

ponderada”) 
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Figura 6.8 - Distribuição  
sazonal da piezometria  
no aquífero confinado  
da Campina de Faro  

(interpolação por  
“distância inversa  

ponderada”) 
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No caso dos poços com furo, a profundidade dos furos varia entre 40 a 80 m, acrescida 
da profundidade do próprio poço, extraindo a profundidades >50 m. O aquífero semi-
confinado ocorre a profundidades que variam entre 40 m a 100 m; profundidades <40 m 
surgem junto aos limites onde aflora (nestes locais não existem pontos de 
monitorização); profundidades próximas dos 100 m estão também situadas na zona a 
Oeste de Carreiros. Considera-se assim, também a piezometria nos poços com furo 
representativa do aquífero semi-confinado.  
 
Não se deve esquecer, na análise da piezometria dos poços com furo, a provável mistura 
de níveis entre aquíferos, do que resulta um equilíbrio hidráulico entre ambos. Caso o 
fundo dos poços tivesse sido previamente isolado esta questão deixaria de se colocar. 
Mas, segundo informação oral de Reis (2009)(1), este tipo de execução não terá sido 
efectuada aquando da construção dos furos. Refere-se uma solução para este problema 
físico, proposta por Chapuis e Sabourin (1989) in Chapuis e Chenaf (1997), quando 
existe um “curto-circuito” hidráulico entre dois aquíferos no interior de um mesmo furo, 
por não ter sido devidamente selado o fundo, permitindo a drenagem do aquífero 
subjacente. A formulação matemática permite determinar o nível de água estático no 
furo, conhecendo os valores de permeabilidade hidráulica dos dois aquíferos e da zona de 
drenância. No entanto, sabendo que os potenciais hidráulicos em ambos os aquíferos são 
muito próximos, sendo esta diferença influenciada pelas variações sazonais e, em alguns 
locais, pelas extracções, assumiu-se que esta influência do potencial hidráulico do 
aquífero freático não será significativa, existindo uma diferença pequena, de potencial 
hidráulico entre os dois aquíferos em regime estático. Em regime dinâmico, provocado 
pelas extracções no aquífero semi-confinado, o nível de água dinâmico registado nos 
poços com furo, terá sido mais influenciado pelo volume de água extraído do que pelo 
volume de água proveniente do aquífero freático. Assim, a influência das extracções 
acaba por ter um peso mais significativo na piezometria do que a interferência do 
aquífero superior.  
 
A Figura 6.9 e a Figura 6.10 mostram a distribuição da piezometria utilizada como 
condição inicial para o modelo, obtida por interpolação (“distância inversa ponderada”) 
para o aquífero freático e o aquífero semi-confinado, respectivamente. 
 

6.3.2.3 Descrição das condições de fronteira para o modelo de escoamento 

As condições de fronteira do modelo foram impostas com base no conhecimento 
hidrogeológico e do funcionamento hidráulico do sistema aquífero. 
 
A análise dos mapas piezométricos das campanhas permitiu identificar um padrão de 
escoamento subterrâneo diferente em ambos os aquíferos, que determina a definição das 
condições de fronteira a atribuir. Para o aquífero freático o escoamento faz-se na 
direcção NW-SE, seguindo o traçado do rio Seco. No aquífero semi-confinado a direcção 
de escoamento principal é WNW-ESSE. Ambos os aquíferos se encontram pontualmente 
influenciados por um regime de extracção. 
 
 

                                           
 
(1) Informação oral de Eng.ª Edites Reis da ARH-Algarve. 
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A Norte existe uma fronteira hidráulica resultante de um contacto geológico estrutural 
com formações calcárias do Cretácico. Na primeira parte do alinhamento do limite Norte, 
o contacto faz-se com as formações do sistema aquífero M10 e depois com o M11, numa 
extensão mais significativa. Definiu-se este limite como uma zona de recarga lateral do 
aquífero (cf. Capítulo 4) e, impôs-se uma condição de fronteira de fluxo constante (ou do 
tipo Neumann). Considerou-se que esta recarga lateral se aplica em toda a espessura da 
fronteira Norte (para ambos os aquíferos). A formulação matemática para este tipo de 
condição necessita de definir uma área atravessada pelo fluxo, assim a condição terá que 
ser aplicada em pelo menos dois nós seguidos na direcção horizontal e vertical. Deste 
modo, a condição de fluxo definiu-se ao longo da fronteira Norte e em todos os planos 
desse limite. Foi ainda definida na forma integral por forma a manter o caudal de entrada 
independente da espessura saturada. O volume de água que recarrega o aquífero através 
deste contacto foi determinado de acordo com a Lei de Darcy. Estes cálculos decrevem-
se com algum detalhe na sub-secção seguinte. 
 
Para o aquífero freático (1ª camada), o limite Sul designou-se como uma zona de 
descarga do escoamento subterrâneo e coincide com as zonas de sapal da Ria Formosa. 
Definiu-se como uma condição de fronteira constante de nível imposto (ou do tipo 
Dirichlet), com h=0 m (todos os nós deste limite coincidem com a cota 0 m ou nível 
médio do mar). Considera-se que pequenas flutuações do valor fixado para a piezometria 
não irão provocar perturbações significativas no padrão de escoamento subterrâneo geral 
da área modelada. 
 
Os restantes limites do modelo, Este e Oeste, para o aquífero freático, definiram-se como 
zonas impermeáveis, porque são paralelas às direcções de fluxo principais, sendo de 
desprezar quaisquer trocas de fluxo entre estes limites do modelo e o exterior. As 
hipóteses que conduziram a esta formulação são as seguintes: (1) o limite Oeste é 
composto por dois alinhamentos principais, N-S e NW-SE, que pretendem reproduzir a 
direcção do escoamento subterrâneo de modo a que, seja possível, definir este limite 
como impermeável. De acordo com estudos anteriores, referidos na literatura, a direcção 
do escoamento superficial na zona central da Campina de Faro faz-se de Norte para Sul, 

Figura 6.9 - Distribuição das condições iniciais 
de piezometria na área modelada, para o 

aquífero freático 

Figura 6.10 - Distribuição das condições iniciais 
de piezometria na área modelada, para o 

aquífero semi-confinado 
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contudo, à medida que nos aproximamos da cidade de Faro, onde afloram as formações 
arenosas do Quaternário, numa zona de relevo mais elevada, e um pequeno afloramento 
de formações calcareníticas do Miocénico, leva a supor a existência de acidentes 
estruturais que marcam também o alinhamento do rio Seco. Outra hipótese que 
consolida esta afirmação prende-se com o facto de o escoamento superficial no aquífero 
freático seguir o mesmo alinhamento do rio Seco; (2) o limite Este coincide com o 
traçado de uma linha de água efémera, a ribeira de Marchil e foi definido de acordo com 
os mesmos critérios apontados para o limite Oeste. As fronteiras do modelo sem 
especificação de qualquer condição de fronteira são tratadas como impermeáveis, quer 
para o escoamento subterrâneo que para o transporte de massa. É este o caso dos 
limites Este e Oeste do modelo. 
 
Ainda no aquífero freático, mas no interior do domínio do modelo, definiu-se uma 
condição de fronteira de transferência de fluxo (ou do tipo Cauchy) em toda a extensão 
do troço do rio Seco que atravessa a área de estudo. Alguns aspectos específicos para 
este tipo de condição são referidos na sub-secção seguinte.  
 
No aquífero semi-confinado observa-se uma zona de potenciais mais elevados, a W e 
uma zona de potenciais mais baixos, a E. Assim, atribui-se uma condição de fronteira de 
fluxo de entrada na parte inferior do limite W do modelo e uma condição de potencial 
imposto na parte inferior do limite E, que funciona como a zona de descarga do 
escoamento subterrâneo. O valor atribuído (h=2,5 m), no limite E, resultou da análise do 
mapa de piezometria interpolado na Figura 6.10. A parte inferior do limite W coincide 
com: a) um contacto geológico com as formações calcareníticas, que afloram na parte 
exterior da área de modelada; b) uma zona de recarga a W que coincide com a elevação 
topográfica da cidade de Faro, com origem numa estrutura diapirica, identificada a cerca 
de 100 metros de profundidade. Esta estrutura mais impermeável pode ser responsável 
pela divergência do escoamento no aquífero semi-confinado, que neste local do modelo 
adquire uma direcção sensivelmente W-E. 
 
Para que estas condições de fronteira possam traduzir de forma mais adequada alguns 
detalhes do escoamento subterrâneo existe a necessidade de, em alguns casos, definir 
determinadas restrições que condicionam a sua validade. Nesta situação encontram-se 
as condições de fronteira de transferência de fluxo atribuídas no rio Seco. Na Figura 6.11 
e no Quadro 6.3 podem observar-se as condições de fronteira, definidas para cada um 
dos planos do modelo e respectivas restrições impostas. 
 
Quadro 6.3 - Condições de fronteira definidas para cada um dos planos do modelo de escoamento. 

 Condições de fronteira e restrições impostas 

 Potencial hidráulico 

constante (Dirichlet) 

Fluxo constante 

(Neumann)(*) 

Transferência  

(Cauchy) 

1º Plano Limite Sul (h=0 m) 
 

Limite Norte q=-0,0001 m/d  Rio Seco Φh
in = 0,0016 d-1 

(restrição de nível min. e max.) 

2º Plano  Limite Sul (h=0 m) Limite Norte q=-0,0001 m/d Rio Seco Φh
in = 0,0016 d-1 

(restrição de nível min. e max.) 

3º Plano  Limite SE (h=2,5 m) Limite Norte q=-0,0001 m/d 
Limite SW q=-0,008 m/d 

 

4º Plano  Limite SE (h=2,5 m) Limite Norte q=-0.0001 m/d 
Limite SW q=-0,008 m/d 

 

(*) q = Caudal específico imposto em cada nó da malha do modelo (m/d) 
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Figura 6.11 - Localização das condições de fronteira definidas para o modelo de escoamento 

subterrâneo (aquífero freático e confinado) 

 

6.3.2.4 Condição de fronteira de fluxo constante (limite Norte) 

O limite Norte do modelo é marcado por um contacto geológico, através do qual o 
escoamento subterrâneo se processa de formações calcárias, do sistema aquífero de São 
João da Venda-Quelfes (M11), com valores de permeabilidade mais baixos, para 
formações essencialmente arenosas e calcareníticas. O M11 trata-se de um aquífero 
cársico, de pequena dimensão e segundo Almeida et al. (2002), com baixa capacidade de 
armazenamento e poder regulador. Situa-se contudo numa zona de relevo mais elevado 
considerando-se assim como uma zona de recarga.  
 
A quantificação do volume de entrada de água neste limite do modelo não consistiu 
numa tarefa simples. Porém, procurou-se realizar algumas estimativas que se explicam 
em seguida. A diferença de potencial hidráulico registada entre estes aquíferos poderia 
dar uma indicação deste valor. Mas, no M11 apenas existem dois pontos de 
monitorização da piezometria da rede do SNIRH (611/231 e 611/91), que segundo 
Almeida et al. (2002), têm grandes oscilações e não permitem definir as direcções e 
sentidos de fluxo subterrâneo. As reservas neste aquífero, quantificadas por estes 
autores, são inferiores a 2 hm3/ano, e são normalmente consumidas durante os períodos 
de seca e repostas durante os períodos mais pluviosos. Fazendo um cálculo simples, 
sabendo que, este contacto geológico do M11 com o sistema aquífero M12 tem uma 
extensão horizontal de 7230 m, dos quais cerca de 3770 m correspondem ao limite Norte 
do modelo, o valor máximo de água que poderia recarregar as formações a jusante seria 
inferior a 1 hm3/ano ou 2857 m3/d (2 hm3/ano×3770m/7230m), o que equivale a um 
caudal específico de 0,009 m/d por cada nó do modelo. Reproduziu-se este cenário no 
modelo e o resultado, em termos de piezometria, produziu valores mais elevados dos 
que seriam aceitáveis. 
 
Conforme se referiu anteriormente, o fluxo de entrada no limite Norte do modelo foi 
determinado com base na aplicação da Lei de Darcy (Q=K×A×i), conhecendo os valores 
para o gradiente hidráulico e a condutividade hidráulica do aquífero. A situação desejável 
seria ter algum valor do potencial hidráulico no aquífero M11, próximo do limite Norte. 
Não se dispondo desta informação estimaram-se as velocidades de escoamento no 
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aquífero superior, para ter apenas um valor aproximado, a ajustar durante a fase de 
calibração do modelo. O Quadro 6.4 resume esta informação e apresenta valores 
mínimos, médios e máximos resultantes para o caudal específico, considerando valores 
de condutividade hidráulica representativos para as formações arenosas (4 – 12 m/d). Os 
resultados apresentados indicam valores baixos, em termos de velocidades médias, da 
ordem dos 0,010 m/d a 0,031 m/d. Em seguida, o modelo foi testado com os diferentes 
valores de fluxo estimados e analisada a sua resposta, em termos comparativos, com a 
distribuição piezométrica nos pontos de observação. Obtiveram-se ajustes melhores para 
os valores mais baixos de fluxo lateral, entre 0,002 m/d a 0,007 m/d.   
 
Quadro 6.4 - Determinação do caudal específico para o aquífero freático, com base num conjunto 

de pontos de observação 

Caudal específico q = Ki (m/d) Pontos de 
monitorização 

∆h_médio 
(m) ∆x (m) i_médio 

K=4 m/d K=12,0 m/d 

P14-P21 2,05 994 0,002 0,008 0,025 

P11-P21 0,68 362 0,002 0,007 0,022 

P21-P18 0,86 731 0,001 0,005 0,014 

P21-LNEC1 1,04 736 0,001 0,006 0,017 

LNEC1-P9 0,27 417 0,001 0,003 0,008 

P21-P22 1,65 839 0,002 0,008 0,024 

P6-P33 2,37 574 0,004 0,017 0,050 

LNEC1-P6 0,55 268 0,002 0,008 0,025 

P9-P25 3,24 677 0,005 0,019 0,057 

P31-LNEC5 0,67 439 0,002 0,006 0,018 

P31-P25 1,82 578 0,003 0,013 0,038 

P25-P26 0,71 221 0,003 0,013 0,039 

P26-LNEC4 1,25 348 0,004 0,014 0,043 

P42-P55 1,83 442 0,004 0,017 0,050 

P55-P53 2,37 353 0,007 0,027 0,081 

P15-P43 1,11 679 0,002 0,007 0,020 

P22-P31 0,35 611 0,001 0,002 0,007 

P47-P37 2,58 467 0,006 0,022 0,066 

P47-P38 0,81 776 0,001 0,004 0,013 

P37-P17 0,39 536 0,001 0,003 0,009 

P38-P17 1,88 666 0,003 0,011 0,034 

Média   0,003 0,010 0,031 

Máximo    0,007 0,027 0,081 

Mínimo   0,001 0,002 0,007 
∆h_médio – Diferença de potencial hidráulico entre dois pontos de observação (valor médio das campanhas)  
∆x – Distância entre dois pontos de observação 
i_médio = Gradiente hidráulico médio = ∆h / ∆x  
K = Condutividade hidráulica (m/d)  
q - Caudal específico = Ki = Q/A  
Q = Caudal (m3/d)   A = área (m2) 
Lei de Darcy Q=KAi 

 

6.3.2.5 Condição de fronteira de transferência de fluxo (rio Seco) 

À semelhança das definições aplicadas para a condição de fluxo referida atrás, também a 
condição de transferência de fluxo se aplica nos nós ao longo do rio, relativos aos dois 
primeiros planos e na forma integral. Foi também aplicada uma restrição de nível mínimo 
e máximo nos referidos nós, que equivale à cota do leito do rio e da margem, 
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respectivamente. O valor especificado do nível de água para a condição de fronteira 
situa-se entre os valores mínimo e máximo da restrição aplicada (Figura 6.12). O nível 
piezométrico calculado pelo modelo, nos nós de rio, deverá ser inferior ao nível de água 
no rio, assegurando o comportamento influente do rio. Se, por exemplo, em 
determinando cenário de recarga artificial, os níveis piezométricos calculados para os nós 
de rio subirem acima do valor fixado para a condição de fronteira, então este tipo de 
condição passará automaticamente para uma condição de potencial constante, com o 
valor da restrição de nível máximo.  
 
Foi ainda definido um caudal de transferência de entrada (Φin) (Eq. A.25) para estes nós. 
Uma vez que não se conhecem as duas variáveis da Eq. A.25, optou-se por determinar o 
Φin de forma inversa, ou seja, foram testados vários valores no modelo por forma a que, 
o resultado dado pelo balanço de fluxo, relativamente às entradas provenientes pela 
condição de fronteira de transferência fossem próximas de 669 m3/d. Este valor de 
caudal foi estimado na Secção 3.17 do Capítulo 3, onde se determinou uma recarga por 
infiltração de escoamento directo no troço do rio que percorre o M12 de 0,24 hm3/ano. 
Naturalmente, este valor apenas se perde quando corre água no rio, concentrando-se 
apenas em dois meses do ano, i.e., durante 74 dias em média. No modelo em estado 
permanente considerou-se como uma entrada para o sistema, em termos médios anuais, 
de 669 m3/d. Concluindo, o valor a que se chegou por calibração inversa foi Φin =9.7 d-1. 
  

Definição dos valores para a condição de fronteira no rio Seco 
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Figura 6.12 - Definição de valores do nível de água no rio para a condição de fronteira de 

transferência de fluxo e restrições aplicadas  
 

6.3.3 Distribuição da recarga natural 

Os valores de recarga para a área de estudo foram determinados em Lobo-Ferreira et al. 
(2006), com base na aplicação do modelo numérico de balanço hídrico sequencial diário 
BALSEQ_MOD (Oliveira, 2004), que resultou da actualização do modelo numérico original 
BALSEQ (Lobo-Ferreira, 1981) (aspecto abordado na Secção 3.12, Capítulo 3). O período 
de análise compreende uma série de 10 anos (entre 01/10/1981 e 30/09/1991) e a 
distribuição dos valores médios anuais de recarga, na área do modelo e apenas na 1ª 
camada, apresentam-se na Figura 6.13. Pode observar-se que os valores mais baixos se 
registam nas formações aluvionares, da ordem dos 5 mm/ano, e os valores mais 
elevados, se registam nos afloramentos das formações arenosas, podendo chegar aos 
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335 mm/ano. No afloramento das formações calcareníticas, a Norte da área, obteve-se 
um valor de 206 mm/ano. Foram estes os valores utilizados como dado de entrada para 
o modelo em estado permanente.  
 
Para o modelo em regime transitório são necessários valores de recarga mensais 
ocorridos no mesmo período em que foram efectuados os registos de piezometria dos 
aquíferos, nomeadamente entre Outubro de 2006 e Outubro de 2008, durante as quatro 
campanhas de monitorização. Estes valores foram estimados, por regressão linear, a 
partir dos valores de precipitação mensal registados na estação de Quelfes, para cada 
polígono que caracteriza a distribuição da recarga, individualizado com as mesmas 
características de tipo de solo e de ocupação do solo. A metodologia seguida e os valores 
mensais calculados apresentam-se no Anexo 5.  
 
O volume total médio de recarga na área de estudo para o período compreendido entre 
os anos hidrológicos 1981/1982 e 1990/1991 foi de 1,08 hm3/ano, para uma precipitação 
média anual de 611,2 mm. Os novos cálculos efectuados para os anos hidrológicos de 
2006/2007 e 2007/2008 determinaram um volume total médio de recarga mais baixo, de 
0,908 hm3/ano, correspondente a uma precipitação média anual de 592,3 mm. 
 

6.3.4 Parâmetros hidráulicos 

Os valores definidos para os parâmetros hidráulicos representativos de cada camada do 
modelo basearam-se em trabalhos publicados, ensaios e determinações realizadas no 
âmbito desta Tese/Projecto GABARDINE ou valores tabelados característicos das 
formações estudadas quando os dados existentes não eram suficientes. 
 
O Quadro 6.5 resume vários valores de condutividade hidráulica para cada camada do 
modelo e respectivas referências. Os valores iniciais de condutividade hidráulica 
atribuídos ao aquífero livre (1ª camada; Figura 6.14) foram os seguintes, para as 
respectivas zonas de afloramento: 4 m/d para as aluviões, 12 m/d para as formações 
arenosas e 8 m/d para as formações calcareníticas. Para o aquífero confinado (3ª 
camada) atribuiu-se um valor inicial de 8 m/d e para a camada semi-confinante, que faz 
a separação entre os dois aquíferos, definiu-se um valor mais baixo, de 0,005 m/d.  
 
Em termos de armazenamento específico, no caso de aquíferos livres, este valor é igual à 
cedência específica ou porosidade eficaz. Para o modelo transitório definiu-se um valor 
de 0,35 para o aquífero livre e de 0,001 para o aquífero confinado. O primeiro foi 
determinado laboratorialmente em amostras de solo da área de estudo e o segundo é 
referido em Silva (1988). 
 

6.3.5 Quantificação das extracções 

A quantificação das extracções efectuadas na área modelada foi realizada com base na 
metodologia proposta em Lobo Ferreira et al. (2006), descrita no Capítulo 3 com mais 
detalhe, que determinou as extracções de água para rega para a área agrícola irrigada 
comum ao concelho de Faro e ao sistema aquífero da Campina de Faro, de 2215 ha, que 
equivale a uma área total de 37,6 km2. Assim, a área agrícola inserida na área modelada 
(de 10 Km2) foi estimada em cerca de 8,0 km2 (pelo Mapa do Corine Land Cover). As 
extracções quantificadas para a área total irrigada de 87 mm/ano (1,93 hm3/ano) ficam 
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assim reduzidas para um valor de 0,697 hm3/ano (1909 m3/d). Este valor fornece uma 
indicação do volume de água anual médio extraído ao aquífero para uso agrícola, que se 
considera ser a utilização principal.   
 

Quadro 6.5 - Ordem de variação dos valores de condutividade hidráulica para cada camada e 
conversão de valores para o modelo de escoamento 

Condutividade hidráulica (K) Camadas do 
modelo de 
escoamento 
 

Determinações realizadas e valores 
referidos na literatura m/d m/s (××××10-04) (valor 

para o modelo a bold) 

Amostras de solos  
(Carreiros e Areal Gordo)    
K_Hazen (média)         
K_Brumister (média) 

 
 

18,00 
36,50 

 
 

2,08 
4,22 

Ensaios em coluna (solos das bacias de 
infiltração do Areal Gordo - zona vadosa) 

7,78 0,90 

Ensaio de traçador (Carreiros) 2,82 0,33 

Amostras de solos (LNEC5 - Areal Gordo) 46,32 5,36 

Ensaio Furo (LNEC6 - Areal Gordo) 11,00 1,27 

Lobo Ferreira et al. (2006) 0,022 (a) - 0,10 (b) 0,0026 - 0,012 

Stigter (2005) 4 - 12 0,46 - 1,39 

Lobo Ferreira et al. (1995) 0 - 4,1 0,48 

Silva (1988) 0,000138 - 0,0804 0,000016 - 0,0093 

1ª camada - 
Formações 
arenosas do 
Plio-Quaternário 

(média) 0,0167 0,0019 

Freeze e Cherry (1979) (Siltes) 0,864-0,0000864 0,1-0,00001 2ª camada - 
Nível  confinante Lobo Ferreira et al. (2006) 0,005 0,00058 

Freeze e Cherry (1979)  0,0864-0,00000864 0,01 - 0,000001 

Stigter (2005) 12,2 - 28,5 1,41 - 3,30 

Medeiros (2008) (LNEC3 - Carreiros) 3,79 - 13,74  

Lobo Ferreira et al. (2006) 2 (c) - 10 (b) 0,23 - 1,16 

3ª camada - 
Formações 
calcareníticas do 
Miocénico 

Lobo Ferreira et al. (1995) 4 -12 0,46 - 1,39 
Formações 
calcárias do 
Cretácico 

Lobo Ferreira et al. (1995) 12-28 1,39-3,24 

(a) K antes da calibração do modelo     
(b) K após a calibração do modelo     
(c) K antes da calibração do modelo. Valor médio inferido a partir dos valores de transmissividade (T) 
determinados por Silva (1988) durante ensaios de bombagem e dividido pela espessura da zona saturada (b): 
Quinta do Lago K=Tb=53/53=1 m2/d; K=19/100=0,19 m2/d; K=33/64=0,51 m2/d; K=302/68=4,44 m2/d. 
Gambelas K=397/100=3,97 m2/d. Campina de Faro K=284/163=1,74 m2/d).  

  
Figura 6.13 - Distribuição dos valores médios 
anuais de recarga de uma série de 10 anos, 

utilizados como dado de entrada para o modelo 
em regime permanente (1ª camada) 

Figura 6.14 - Condutividade hidráulica no 
aquífero freático (1ª camada) 
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Consideram-se os volumes de extracção mais significativos nos seguintes poços: P6, P15, 
P18, P22, P25, P26, P31, P37, P40, P41, P42 e P44, para o aquífero freático, e P2, P8, 
P24, P27, P29, P46, P48 e P49 para o aquífero semi-confinado (Q=100 m3/d por poço, 
Qtotal = 2000 m

3/d). 
 

6.3.6 Resultados obtidos após calibração (regime permanente) 

A calibração foi realizada em estado permanente por ajuste manual de “tentativa e erro” 
dos valores de piezometria calculados pelo modelo e os observados, num conjunto de 
pontos de observação escolhidos para ambos os aquíferos. O escoamento subterrâneo 
encontra-se influenciado, em alguns pontos de observação, por um regime de extracção, 
que foi incluído no modelo.  
 
As variáveis do modelo calibradas foram a condutividade hidráulica, o fluxo de entrada 
nas condições de fronteira e os volumes de extracção. A recarga não foi calibrada porque 
se considera o parâmetro com menos incerteza, comparativamente com os outros 
referidos. O volume infiltrado no leito do rio manteve-se constante. A diferença entre os 
valores de piezometria calculados e observados designa-se de resíduo, que deverá atingir 
um valor aceitável, para se considerar o modelo calibrado.  
 
Evolução da calibração em regime permanente foi a seguintes (Figura 6.15): 

• Inicialmente os níveis estavam elevados; 
• Reduziu-se o volume de entrada da fronteira Norte, mesmo assim permaneceram 
elevados; 
• Colocaram-se os volumes de extracção e notou-se melhor ajuste nos níveis; 
• Melhorou-se o ajuste entre os valores de condutividade e o caudal de extracção 
para cada furo/poço. 

 
A Figura 6.16 e a Figura 6.17 apresentam a distribuição da piezometria para o aquífero 
freático e aquífero semi-confinado, respectivamente, sem calibração. Após uma 
calibração prévia, os resultados finais apresentam-se na Figura 6.18 e na Figura 6.19.  
 

Calibração do modelo de escoamento (aquífero frátic o e semi-confinado)
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Figura 6.15 - Calibração do modelo de escoamento subterrâneo  

 
Um aspecto que se esclarece nessas Figuras refere-se à zona de afloramento do aquífero 
semi-confinado na camada 1; neste local os níveis são mais baixos, do que os do 
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aquífero arenoso que o limita, indicando assim um escoamento subterrâneo na direcção 
deste aquífero, que se nota particularmente a Norte do ponto de observação nº12.  Uma 
das razões que pode justificar esta direcção de fluxo localizada tem a ver com a 
topografia do terreno, que neste local, e já na parte onde afloram as areias do aquífero 
freático, apresenta uma zona elevada (ver Figura 6.3). Na zona de afloramento do 
aquífero semi-confinado, os níveis calculados pelo modelo para a camada 1 (aquífero 
freático) e camada 3 (aquífero semi-confinado) são idênticos, representando assim a 
piezometria do aquífero semi-confinado, que neste local, passa a livre (esta situação é 
facilmente verificada porque os níveis deixam de estar acima do topo do aquífero semi-
confinado, passando a ficar abaixo do topo do aquífero confinado). 
 

  
Figura 6.16 - Distribuição da piezometria no 

aquífero freático (sem calibração) 
Figura 6.17 - Distribuição da piezometria no 

aquífero semi-confinado 
(sem calibração) 

Figura 6.18 - Distribuição da piezometria no 
aquífero freático (com efeito das extracções e 

calibração) 

Figura 6.19 - Distribuição da piezometria no 
aquífero confinado (com efeito das extracções e 

calibração) 

 
O Quadro 6.6 e a Figura 6.20 apresentam os valores do balanço de fluxo determinado 
em condições de regime permanente. 
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Quadro 6.6 - Balanço de fluxo do modelo de escoamento subterrâneo em regime permanente 

Balanço de Fluxo  Entradas    Saídas 

Componente m3/d hm3/ano % Componente m3/d hm3/ano % 

Recarga natural 2548 9,30×105 48 
Extracções de água 
subterrânea 0 0 0 

Recarga lateral (fronteira 
Norte) 2132 7,78×105 41 

Descarga natural 
(fronteira Sul) -5257 -1,92×106 100 

Rio influente  577 2,11×105 11 Rio efluente 0 0 0 

Total 5257 1,92×106 100 Total -5257 -1,92×106 100 

 

 
Figura 6.20 - Esquema simplificado do balanço de fluxo do modelo, em termos de entradas e 

saídas do sistema em regime permanente 

 

6.3.7 Reajuste da geometria do modelo 

A geometria do modelo proposta inicialmente acaba por sofrer um reajuste após a 
primeira corrida em estado permanente e após a sua calibração e nova definição de uma 
superfície piezométrica. Conforme se referiu anteriormente, no FEFLOW existe a 
possibilidade de definir no caso de aquíferos livres, o 1º plano como uma superfície livre, 
com a propriedade de ajuste vertical aos novos valores calculados para o nível freático. 
Assim sendo, o 1º plano definido inicialmente como a superfície topográfica passa a 
corresponder à superfície freática do aquífero. Este reajuste acaba por alterar a 
volumetria da 1ª camada. Conhecendo estes novos valores pode estimar-se a espessura 
das zonas não saturada e saturada do aquífero superficial. Pode ainda obter-se uma 
estimativa das reservas hídricas subterrâneas dos aquíferos modelados, apenas na área 
considerada no modelo. Estes valores apresentam-se no Quadro 6.7, tendo sido 
determinados com um valor de porosidade eficaz de 0,35. Assim, tem-se para a área de 
estudo, com cerca de 10 Km2, uma reserva subterrânea do aquífero freático e do 
aquífero semi-confinado de aproximadamente 73 hm3 e 215 hm3, respectivamente. 
 

Quadro 6.7 - Geometria modificada e estimativa das reservas subterrâneas do modelo 

 
Volume (m3) 

a) 
Espessura 
média (m) 

Espessura 
máx. saturada 

(m) 

Reservas subterrâneas 
estimadas para a área 
modelada (hm3) b) 

Aquífero freático (1ª camada) 2,08×108 20,2 55,8 72,73 

Nível confinante (2ª camada) 2,27×108 21,6 24,0 79,45 

Aquífero semi-confinado  
(3ª camada) 6,15×108 58,6 138,6 215,25 

Total 1,05×109 100,4 218,4 367,50 

a) Considerou-se uma área de 10,499 Km2 
b) Considerou-se uma porosidade eficaz de 0,35. 
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A espessura máxima da zona não saturada é de cerca de 19,1 (2) m, ou seja, 8% da área 
total modelada. A espessura média determinou-se em 10,5 (3) m. Este valor pode dar 
uma indicação do volume disponível no aquífero superficial que não estando saturado 
pode ser utilizado para a recarga artificial, i.e., 38,5 (4) hm3, imaginando um sistema 
estático. Uma vez que à medida que a recarga se efectua existe em simultâneo 
infiltração de água, então este valor pode ser superior. Supondo um valor representativo 
destas formações de 1 m/d para a taxa de infiltração, então em cerca de 3,8 dias este 
volume de água já se infiltrou. Em termos anuais, este volume poderia ser bastante 
elevado, no entanto, nem toda a área está disponível para recarga artificial nem possui 
um comportamento homogéneo em termos de caracterização litológica, o que por sua 
influência as taxas de infiltração.  
 

6.4 Modelo numérico de transporte de massa na Campina de Faro 

No modelo de transporte de massa foram modelados vários cenários e possibilidades no 
sentido de averiguar a melhor resposta ao problema em questão. A base do modelo de 
transporte foi o modelo de escoamento definido previamente em estado permanente. 
Ambos os modelos foram simulados em condições de estado transitório. No caso do 
modelo de escoamento apenas se consideraram constantes as entradas pela recarga 
natural e lateral. A equação do transporte de massa foi resolvida com o regime 
convectivo. 
 
Uma questão importante relativamente à resolução com o regime convectivo refere-se à 
concentração nos nós do modelo onde foram atribuídas condições de fronteira que 
determinam uma entrada de água para o modelo, como de Fluxo, Transferência ou de 
Fonte. Nestes limites do modelo a entrada faz-se com uma concentração igual à 
determinada pelo modelo nesse mesmo nó, a não ser que se imponha uma condição de 
fronteira do 1º tipo com o valor de concentração que se pretende. No caso do regime 
divergente a situação altera-se e a entrada de água é feita sempre com um valor de 
concentração de 0 mg/L. 
 

6.4.1 Alteração da discretização horizontal e vertical 

A incorporação da componente de modelação do transporte de massa no modelo de 
escoamento, previamente desenvolvido, implica também por forma a melhorar a precisão 
dos resultados obtidos, a aumentar a sua discretização temporal e espacial vertical e 
horizontalmente. Este aspecto traduz-se em duas expressões, a primeira relativa ao 
número de Peclet e a segunda relativa ao número de Courant. O número de Peclet (Pe) 
obtém-se pela aplicação da seguinte expressão: Pe =V∆x/D, em que V é a velocidade 
intersticial das águas subterrâneas, D é o coeficiente de dispersão e ∆x o incremento 
espacial na malha do modelo. O número de Courant (Cr) pode ser obtido pela seguinte 
expressão: Cr = V∆t/∆x, em que ∆t é o incremento nos intervalos de tempo (Lobo-

                                           
 
(2) Espessura máxima da zona não saturada = Espessura max. total – Espessura max. saturada 
= 237,5 -218,4= 19,1 m  
(3) Volume total inicial – Volume total final = Volume da zona não saturada / Área total = 
Espessura não saturada 
= 1,16×109 m3 - 1,05×109 m3 = 1,10×108 m3 / 10,499×106 m2 = 10,5 m 
(4) Volume de vazios da zona não saturada = Espessura saturada × área × porosidade eficaz =  
= 10,5 m × 10 499 000 m2 × 0,35 = 38,5×106 m3 
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Ferreira, 1988). Na aplicação realizada neste trabalho seleccionou-se a opção disponível 
do FEFLOW de controlo automático dos intervalos de tempo, pelo que a discretização 
temporal é solucionada internamente. Para o caso da discretização espacial, o domínio do 
modelo constituído por elementos triangulares prismáticos cuja dimensão inicialmente 
definida foi de aproximadamente 100 metros de lado, tal que ∆x ≈ ∆y e ∆x ≠ ∆z. Segundo 
o critério para o número de Peclet: Pe<2 (∆x/βL) (Diersch, 2002), considerou-se para um 
∆x de 20 m uma dispersividade longitudinal regional (βL) de 20 m(5). Para a relação entre 
as dispersividades transversal e longitudinal considerou-se o valor vulgarmente referido 
na literatura de 0,1, que fixou o valor da dispersividade transversal em 2 m. 
 
Relativamente à discretização vertical do modelo foi efectuada a divisão da 1ª camada, 
correspondente ao aquífero freático, em três camadas e a 3ª camada, relativa ao 
aquífero confinado, também em três camadas. Esta divisão considera a mesma 
distribuição espacial da distância entre camadas. Considera-se no FEFLOW e no caso da 
modelação do transporte de massa, que cada camada que representa uma unidade 
geológica deverá estar discretizada verticalmente no mínimo em 3 camadas para um 
maior rigor dos resultados obtidos.  
 

6.4.2 Definição das condições temporais e de controlo da simulação   

Os parâmetros de entrada para o modelo incluem, no caso do regime transitório, a 
definição das condições temporais, contribuindo desta forma também para a precisão dos 
resultados obtidos nas simulações. Estas condições traduzem-se nos seguintes 
parâmetros: número de intervalos de tempo, tipo de intervalo de tempo, tempo final da 
simulação, erro e critério de convergência, tipo de “upwinding”, entre outras variáveis. 
Uma descrição mais detalhada sobre os vários aspectos relativos à definição destes 
parâmetros poderá ser encontrada em Diersch (2002). As opções para o controlo dos 
intervalos de tempos disponíveis no FEFLOW são três, designadamente (Diersch, 2002): 
1) intervalos de tempo constantes; 2) intervalos de tempo variáveis; 3) controlo 
automático dos intervalos de tempos. Esta última opção foi a seleccionada na aplicação 
feita do modelo, que incorpora dois esquemas de integração temporal, tendo sido 
seleccionada a opção “Forward Adams Bashforth/backward trapezoid” (AB/TR). Existe 
ainda, neste caso, a possibilidade de o utilizador especificar a evolução dos intervalos de 
tempos, em termos de valor máximo e número máximo de intervalos de tempo. 
 
Sobre os critérios de convergência do modelo utilizou-se o valor por defeito para o erro 
de convergência (0,001), para a norma utilizada para o cálculo do valor do erro integral 
(norma “Euclidean L2 integral root mean square (RMS)” e para o número máximo de 
iterações por cada intervalo de tempo (12 iterações). 
 
Para a estabilização dos resultados numéricos no caso de modelo de transporte são 
referidas cinco tipos de definições de “upwinding” (Diersch, 2002), tendo também sido 
seleccionada a opção por defeito de “No upwinding” (aproximação Galerkin-FEM). 
Segundo este autor, esta opção é a que produz melhores resultados em termos de 

                                           
 
(5) Devido à falta de valores de dispersividades regionais experimentais na Campina de Faro, 
tomou-se por base os resultados dos ensaios feitos por Lobo Ferreira (1988), para as areias 
brancas de Rio Maior cuja dispersividade longitudinal média calculada foi de 20 m. 
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precisão, mas pode no entanto conduzir a oscilações nos resultados das concentrações se 
os processos dominantes de transporte foram modelados em malhas muito grosseiras. 
Assim, será sempre aconselhável efectuar um maior refinamento da malha do modelo 
quando se pretende evoluir para um modelo de transporte de massa, que é o caso da 
aplicação que aqui se descreve. 
 

6.4.3 Condições iniciais 

As condições iniciais para o modelo de transporte são representadas pelos valores de 
concentração de NO3 registados nas águas subterrâneas durante a campanha de Abril de 
2007. A Figura 6.21 mostra as condições iniciais utilizadas, para as concentrações de NO3 
e de piezometria.  
 

 
Figura 6.21 - Condições iniciais para o modelo de transporte: concentração de NO3 e nível 

piezométrico no aquífero freático 

 

6.4.4 Condições de fronteira do modelo de transporte 

Para as condições de fronteira definidas no modelo de transporte apenas se considerou o 
1º Tipo de condição, de massa imposta, distribuída em todos os limites da área modelada 
onde se estabeleceram zonas de entrada/saída de água para o aquífero, mas com 
determinadas restrições para que a água possa fluir livremente. Esta distribuição foi 
realizada da seguinte forma: 

• No limite Norte, considerou-se uma concentração de NO3 de 50 mg/L para o fluxo de 
entrada no aquífero, que corresponde ao VP(6) referido para consumo humano e que se 
deveria esperar como entrada proveniente dos aquíferos a montante da zona modelada, 
que constituem também parte integrante da ZVF. Este tipo de condição pressupõe que o 
mesmo tipo de medidas de reabilitação das massas de água subterrâneas serão 
implementadas também nestes aquíferos de forma a cumprir os objectivos referidos na 
Directiva–Quadro da Água. 

                                           
 
(6) VP - valor paramétrico, referido no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, que estabelece 
o regime da qualidade da água destinada ao consumo humano. 
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• No rio Seco considerou-se uma concentração de NO3 de 10 mg/L na água proveniente 
do escoamento superficial que se infiltra no leito do rio. Este valor corresponde ao valor 
mínimo registado nas amostras de água do rio recolhidas durante as campanhas de 
monitorização. 

• No limite Sul, que assinala uma zona de descarga do modelo, considerou-se uma 
concentração de 0 mg/L, com uma restrição mínima de fluxo de massa de saída, Qmin=0 
mg/L.m3/d, o que significa que enquanto a referida fronteira do modelo for uma zona de 
saída de água (sinal positivo), o valor do fluxo de massa que atravessa este limite e a 
respectiva concentração na água nestes nós será determinada. No caso aqui simulado a 
concentração 0 mg/L nunca se aplica e a água pode fluir livremente nesta zona de 
descarga do modelo. 

• Os restantes limites, Oeste e Este, são impermeáveis quer para o fluxo quer para as 
entradas de massa.  

• No interior da área modelada foram estabelecidas condições de fronteira também do 
mesmo tipo e respectivas restrições, aspecto que será abordado novamente quando se 
descreverem os cenários de recarga artificial realizados no aquífero superficial.  
 
Para o modelo de fluxo os cenários de recarga artificial incluem a implementação de 
condições de fronteira que simulem a injecção em poços ou uma entrada a partir da 
superfície, no caso de bacias de infiltração. Assim sendo, é utilizada uma condição de 
fronteira do 4º Tipo imposta em cada nó do modelo onde existe um poço através do qual 
se pretenda recarregar o aquífero superficial e aplicado o respectivo caudal de injecção. 
No caso dos cenários de recarga a partir de bacias de infiltração localizadas no leito do 
rio Seco, apenas se mantém a mesma condição de fronteira do 3º Tipo que já existia, 
mas altera-se a taxa de transferência entre o rio e o aquífero para um valor mais 
elevado, aumentando assim de forma artificial a entrada de água no modelo através do 
conjunto de nós que concretiza a posição do rio no modelo. 
 
Os cenários de recarga artificial são descritos mais pormenorizadamente na Secção 
6.4.7. 
 

6.4.5 Parâmetros dos materiais para o modelo numérico de transporte  

Os parâmetros dos materiais que são necessários definir para o modelo numérico de 
transporte de massa, são os seguintes: porosidade, coeficiente de adsorção de Henry, 

difusão molecular, dispersividades longitudinal e transversal. O valor de porosidade eficaz 
foi de 0,35. 
 
O valor de adsorção do NO3 ao meio poroso foi fixado em 1 (coeficiente de adsorção de 
Henry). Este valor foi escolhido tendo em conta que o NO3 é um anião muito móvel em 
solução, cuja retenção pela fase sólida se pode considerar pouco significativa, indicando 
assim um elemento conservativo.  
 
Para a difusão molecular (Dd) do NO3 considerou-se o valor de 5×10-5 m2/d (referido por 
Frind et al., 1990 in Singh, 2006). A desnitrificação é o principal processo químico que 
afecta a concentração do NO3 nas águas subterrâneas em condições anaeróbias. 
Contudo, a sua concentração nas águas subterrâneas está directamente relacionada com 
a carga de azoto aplicada à superfície dos solos e consequente lixiviação para o meio 
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subterrâneo. Os vários processos relacionados com o ciclo do azoto encontram-se 
descritos com algum detalhe num conjunto de referências, das quais destaco Freeze e 
Cherry (1979), Rohman e Sontheimer, (1985), Canter et al. (1987), Appelo e Postma 
(1993) e Leitão (1997).  
 
O Quadro 6.8 resume a informação utilizada como dado de entrada para o modelo 
numérico do transporte.  
 
Quadro 6.8 - Parâmetros de entrada para o modelo numérico de transporte da Campina de Faro 

Parâmetros (símbolo) Valor / unidades 

Dimensão eixo xx e yy (∆x e ∆y) ≈ 20 m 

Propriedades do meio poroso:  

  Porosidade efectiva (ε) 0,35 

  Dispersividade longitudinal (βL) 20 m 

  Dispersividade transversal (βT) 0,1 βL = 2 m 

  Difusão molecular (Dd) 5×10-5 m2/d 

  Coeficiente de adsorção de Henry (Κ) 1 

 

6.4.6 Cenário da recarga natural 

Um dos primeiros cenários analisados foi o de simular qual o efeito que a recarga natural 
teria em termos de diluição das concentrações existentes actualmente. Para que este 
cenário possa ter um significado credível implica considerar válida a hipótese de que não 
existem novas entradas de carga poluente para o sistema, devido à introdução de azoto 
ainda existente na zona não saturada ou adicionado às zonas agrícolas. Os resultados 
deste cenário apresentam-se na Figura 6.22 que mostra a evolução temporal da 
distribuição da concentração de NO3 e a piezometria resultante na área modelada, ao fim 
de 2, 4, 6, 8 e 10 anos para um tempo total de simulação de 10 anos. 
 
Chama-se novamente a atenção para a zona Norte do modelo, onde aflora o aquífero 
semi-confinado, que os resultados de piezometria e concentrações de NO3 referem-se a 
este mesmo aquífero. Este aspecto sucede porque na primeira camada do modelo estão 
representados os dois aquíferos modelados. Estes resultados são, neste local, idênticos 
aos calculados para a camada inferior, que simula o aquífero confinado, como seria de 
esperar, uma vez que, foram atribuídas as mesmas propriedades hidráulicas em ambas 
as camadas. 
 

6.4.7 Cenários de recarga artificial 

Uma vez decididas e testadas in situ (cf. ensaios de recarga artificial descritos no 
Capítulo 5) as formas possíveis e viáveis de recarregar o aquífero, quer em termos de 
eficiência de recarga quer em termos de efeitos na qualidade da água do aquífero 
superficial, foi então preciso dar resposta a um conjunto de questões que vão permitir 
definir os critérios para a optimização dos efeitos da recarga de uma forma integrada e 
global para a área considerada. As várias questões que se colocaram numa fase prévia à 
elaboração dos cenários de recarga artificial para o modelo de transporte são as que se 
listam em seguida: 
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1 – No caso das bacias de infiltração, em que locais da área de estudo devem ser 
construídas?  

• Qual o número de bacias propostas?  

• Que área e profundidade deverão ter?  

• Qual o volume de água que vão introduzir no aquífero em termos médios (em 
função da sua área de infiltração)?  

• Quais os locais onde deverão ser instaladas, em função da actual ocupação do solo? 

• Quais os custos envolvidos para a sua construção, incluindo custos de aluguer dos 
terrenos e custos de funcionamento? 

• Qual a origem da água de recarga e sua caracterização físico-química e qual o 
volume necessário?  

2 – No caso das bacias de recarga facilitada ao longo do rio, qual a área disponível 
para a sua instalação?  

• Qual o volume de água médio que poderão recarregar (em função da sua área de 
infiltração)?  

• Qual o volume de água disponível do escoamento superficial e qual o volume 
efectivamente recarregado durante os episódios de escoamento? 

• Que concentração de NO3 se pode prever na água de recarga? 

• Quais os custos envolvidos para a construção e funcionamento destes sistemas de 
recarga?  

3 – No caso dos poços, qual o número de poços disponíveis?  

• Qual o período de tempo em que estarão disponíveis?  

• Qual volume que efectivamente permitirão recarregar?  

• Qual a relação entre profundidade do nível e taxa de recarga que efectivamente se 
vai verificar em cada poço? 

• Quais os custos envolvidos, essencialmente no aluguer deste tipo de infra-
estruturas, transporte da água de recarga e funcionamento do sistema? Qual a origem da 
água de recarga e volumes necessários? 

4 – Por fim, no caso dos furos de injecção, com diâmetro intermédio, a sua 
implementação poderá cobrir os locais onde nenhuma das opções referidas atrás seja 
viável, sendo assim preferível a injecção directa no aquífero de um determinado volume 
pré-determinado. 
 
As respostas as todas estas questões definem as condições de entrada estabelecidas 
para os cenários de recarga artificial. Por sua vez, a modelação matemática do 
escoamento subterrâneo e da concentração de NO3 incorporando todos os cenários 
fornece e quantifica as respostas dos diferentes critérios que serão utilizados para a 
optimização da solução mais adequada.  
 
Os cenários de recarga artificial planeados para o modelo de transporte incluíram a 
utilização das seguintes metodologias (Quadro 6.9): injecção directa em poços ou em 
furos e infiltração em bacias a construir, em determinados locais, ou implantadas no leito 
do rio Seco. No caso dos poços, o objectivo seria a utilização dos que estão disponíveis 
na área de estudo. A limitação imposta para a sua utilização está dependente da 



Capítulo 6 – Modelação matemática do escoamento subterrâneo e do transporte de massa no aquífero e 
Sistemas de Apoio à Decisão 

  221 

profundidade ao nível existente em cada poço que, por sua vez, condiciona a sua 
capacidade de infiltração. Ou seja, os poços localizados mais a montante da área de 
estudo são também os que têm maiores profundidades ao nível freático. O ensaio de 
injecção realizado num poço no Areal Gordo, localizado numa zona central da área de 
estudo, permitiu averiguar a incorporação no aquífero de um volume máximo de água de 
cerca de 480 m3/d (mais detalhes no Capítulo 5). Deste modo, optou-se por considerar 
nos cenários de injecção um caudal de 400 m3/d para cada poço.  
 
Outra questão importante, relativa ao modelo, prende-se com a elevação no nível de 
cada poço durante a injecção de água e que deverá evitar-se que seja superior à cota do 
terreno. Para se impor esta condição no FEFLOW aplicou-se uma restrição de nível 
máximo na condição de fronteira do 4º tipo aplicada nos poços. O nível máximo 
corresponde ao valor da cota topográfica para cada nó da malha do modelo onde se 
aplica a condição de fronteira de furo de injecção. Os cenários de injecção propostos 
incluem a simulação para 13, 25, 30, 35, 45 e 50 poços (Quadro 6.9 e Quadro 6.10). 
 
No caso dos furos de injecção decidiu-se por apenas considerar a sua aplicação nos locais 
onde não existem poços disponíveis. O facto destas infra-estruturas necessitarem de ser 
construídas para o efeito pode compensar eventuais limitações de uso de alguns poços. 
Assim a utilização de alguns poços poderá ter de vir a ser ajustada e a sua possível 
substituição poderá ser feita recorrendo à construção de um furo de injecção num local 
próximo. 
  
No caso das bacias de infiltração a proposta para a sua construção foi feita para os locais 
ainda sem qualquer metodologia de recarga definida e também onde se localiza a zona 
mais poluída e aquela onde é mais premente a melhoria da qualidade da água. 
Considerou-se uma taxa de infiltração representativa das formações arenosas de 1 m/d 
(conforme referido no Capítulo 5). O volume de recarga determinou-se em função da 
área das bacias propostas. As bacias dos ensaios realizados no Areal Gordo, de menor 
dimensão (80 m2 e 61 m2), foram realizadas numa escala de ensaio. Para um cenário 
real foram simuladas bacias de maior dimensão, com cerca de 2500 m2 (50×50 m), o que 
daria um volume disponível para recarga de cerca de 2500 m3/bacia. Os cenários de 
recarga propostos incluem a simulação com 2, 4, 6 e 8 bacias de infiltração cujo 
resultado final em termos de volume total de recarga do aquífero se determinou em 
9,13, 18,25, 27,38 e 36,50 hm3, respectivamente (Quadro 6.9 e Quadro 6.10). 
 
O cenário de recarga artificial mais localizado corresponde ao do incremento da recarga 
induzida no leito do rio Seco. Este efeito pode ser conseguido se em vários trechos do 
leito do rio forem construídas bacias de infiltração/retenção que promovem a recarga do 
aquífero durante os episódios de escoamento superficial. Conforme se referiu no Capítulo 
4, a distribuição do escoamento superficial ao longo do ano fica concentrada em apenas 
alguns dias durante o período de Inverno, no entanto, verificaram-se eventos de 
escoamento significativos cuja quantificação se realizou através de limnígrafos instalados 
no caso das bacias de infiltração de Carreiros (ver Capítulo 5). A redução da capacidade 
de infiltração do material do leito do rio nas formações relativas ao aquífero do M12, 
sobretudo para jusante de Carreiros, contribuiu para que se proponha que, a partir desta 
zona, se realizem em alguns trechos do leito do rio pequenas bacias de infiltração, 
semelhantes às realizadas no caso de estudo de Carreiros. De todas as metodologias 
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propostas esta é a mais natural, que menor perturbação ou impacto causaria no meio 
envolvente, com baixos custos de construção e implementação, sem custos para a fonte 
de água de recarga e apenas com custos pouco significativos para a sua manutenção. No 
entanto, pesa o factor negativo do seu efeito localizado e de distribuição linear. Em 
termos de taxa de infiltração considera-se um valor representativo das formações 
arenosas, obtido nos ensaios descritos no Capítulo 5, de 1,2 m/d. O caudal de injecção 
determinou-se em função da área das bacias propostas. 
 
No Quadro 6.10 são quantificados os volumes de injecção associados a cada um dos 
cenários descritos anteriormente. Deste conjunto de cenários de recarga artificial 
propostos seleccionaram-se alguns cujos resultados se apresentam nas Secções 
seguintes, que pretendem demonstrar a utilidade da ferramenta aplicada neste Capítulo 
e os efeitos que se obtêm em termos de variação da concentração de NO3 e da 
piezometria. 
 
A aplicação de recarga artificial deveria à partida realizar-se nas áreas localizadas mais 
próximas do limite Norte da área modelada, uma vez que o próprio escoamento natural 
se encarregaria de transportar estas manchas de água menos poluída para Sul, 
melhorando de forma global a qualidade da água no aquífero superficial. No entanto, as 
baixas velocidades de escoamento revelaram que este cenário pode não ser o mais 
adequado em função do tempo disponível para cumprimento das imposições da 
Directiva-Quadro. Assim, optou-se por considerar cenários de recarga artificial que 
distribuem de forma uniforme por toda a área, com especial atenção para a zona mais 
poluída a SW da área de estudo. 
 
6.4.7.1 Cenário da infiltração natural no leito do rio 

De acordo com as estimativas realizadas no Capítulo 4, relativamente ao escoamento 
superficial no leito do rio Seco, existe um volume médio determinado de 6 hm3/ano de 
água do rio disponível. Na realidade apenas 0,2 hm3/ano (669 m3/d) se infiltram nas 
condições actuais existentes no rio. No entanto, se se proceder à construção de 
pequenas bacias de infiltração no próprio leito do rio que promovam a recarga do 
aquífero este volume poderá ser mais elevado. Estes ensaios foram realizados para o 
caso de estudo de Carreiros, numa escala pequena, através de duas bacias que 
promovem a infiltração do escoamento superficial, cujas perdas foram quantificadas em 
função da diferença de caudal entre duas secções transversais ao leito do rio, a montante 
e a jusante das bacias. Este valor foi convertido numa taxa de infiltração média de 0,77 
m/d, para os eventos ocorridos e para uma área de recarga de 200 m2 (mais detalhes no 
Capítulo 5). 
 
O troço do leito do rio que atravessa a área modelada tem cerca de 4,45 km e uma 
largura estimada em cerca de 5 m, ou seja, 22 250 m2 de área total. Supondo que 1/3 
desta área poderia ser utilizada para a construção das referidas bacias (semelhantes às 
que foram construídas no caso de estudo de Carreiros), ficaria com 7417 m2, o que daria 
37 bacias com 200 m2 de área. Com a referida taxa de infiltração média estimou-se o 
volume de 5711 m3/d (i.e., 2.0 hm3/ano) que seria possível incluir no aquífero. Um 
aspecto a ter em atenção consiste na determinação prévia do caudal ecológico do rio, 
definido como o caudal mínimo necessário para a preservação dos ecossistemas 
aquáticos, necessário manter sempre que o regime o permita. Mesmo tratando-se de um 
curso de água temporário a estimativa destes valores deve ser considerada. 
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As condições para a simulação deste cenário no FEFLOW resultaram apenas na alteração 
da taxa de transferência entre o rio e o aquífero, que se relacionada com o nível de 
colmatação existente. Optou-se assim por considerar um valor mais elevado. 
 
Os resultados deste cenário apresentam-se na Figura 6.23 que mostra a evolução 
temporal da distribuição da concentração de NO3 e a piezometria resultante na área 
modelada, ao fim de 2, 4, 6, 8 e 10 anos para um tempo total de simulação de 10 anos. 

 

6.4.7.2 Cenário de injecção em 13 poços  

Este cenário incluiu a injecção no aquífero através de 13 poços localizados na zona mais 
poluída do aquífero e nas zonas mais a montante da área de estudo. A simulação foi 
realizada para um tempo final de 10 anos e a injecção foi feita de forma intercalada por 
períodos de 1 ano com injecção seguido de 1 ano para recuperação do sistema. O caudal 
de injecção foi de 400 m3/d por poço, durante um período de 5 anos (entradas no 
aquífero superficial são de 1,90 hm3/ano). Os resultados deste cenário apresentam-se na 
Figura 6.24 que mostra a evolução temporal da distribuição da concentração de NO3 e da 
piezometria resultante na área modelada (mapas resultantes ao fim de 1, 3, 5, 7 e 9 
anos). 
 

6.4.7.3 Cenário de injecção em 25 poços 

Este cenário realizou-se com as mesmas condições adoptadas para o cenário anterior, 
apenas com a diferença de se ter passado para um injecção em 25 poços. As entradas no 
aquífero passaram a ter um volume de 3,65 hm3/ano. Os resultados deste cenário 
apresentam-se na Figura 6.25, que mostra a evolução temporal da distribuição da 
concentração de NO3 e da piezometria resultante na área modelada (mapas resultantes 
ao fim de 1, 3, 5, 7 e 9 anos). 
 
 



 

 

Quadro 6.9 - Cenários de recarga natural e recarga artificial simulados no modelo de transporte 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16

R
ec
ar
g
a 

n
a
tu
ra
l

Cenário 1 ����
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o Cenário 2 ���� ����

Cenário 3 ���� ���� ����

Cenário 4 ���� ���� ����

Cenário 5 ���� ���� ����

Cenário 6 ���� ���� ����

Cenário 7 ���� ���� ����

Cenário 8 ���� ���� ����

Cenário 9 ���� ���� ����

Cenário 10 ���� ���� ����

Cenário 11 ���� ���� ����

Cenário 12 ���� ���� ����

Cenário 13 ���� ���� ����

Cenário 14 ���� ���� ����

Cenário 15 ���� ���� ����

Cenário 16 ���� ���� ����

In
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o
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o
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Cenários conjugados
Cenários de recarga natural e artificial simuladosTipo RA

Injecção em 45 noras distribuídas de forma uniforme pela área de estudo, um 
caudal de 400 m3/d, durante 5 anos, intercalados com um ano sem injecção.

Injecção em 50 noras distribuídas de forma uniforme pela área de estudo, um 
caudal de 400 m3/d, durante 5 anos, intercalados com um ano sem injecção.

Injecção em 35 noras distribuídas de forma uniforme pela área de estudo, um 
caudal de 400 m3/d, durante 5 anos, intercalados com um ano sem injecção.

Injecção em 30 noras distribuídas de forma uniforme pela área de estudo, um 
caudal de 400 m3/d, durante 5 anos, intercalados com um ano sem injecção.

Injecção em 13 noras distribuídas de forma uniforme pela área de estudo, com 
um caudal de 400 m3/d, durante 5 anos, intercalados com um ano sem 
injecção.

Injecção em 25 noras distribuídas de forma uniforme pela área de estudo, um 
caudal de 400 m3/d, durante 5 anos, intercalados com um ano sem injecção.

R
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Injecção em 15 furos de injecção distribuídos de forma uniforme pela área de 
estudo, com um caudal de 400 m3/d, durante 5 anos, intercalados com um 
ano sem injecção, durante 10 anos de funcionamento do sistema.

Injecção em 20 furos de injecção distribuídos de forma uniforme pela área de 
estudo, com um caudal de 400 m3/d, durante 5 anos, intercalados com um 
ano sem injecção, durante 10 anos de funcionamento do sistema.

Recarga artificial em 2 bacias de infiltração, volume de recarga de 10000 
m3/d, durante 9 meses/ano+3 meses/ano de interrupção para operações de 
manutenção, durante 10 anos de funcionamento do sistema.

Recarga artificial em 4 bacias de infiltração, volume de recarga de 10000 
m3/d, durante 9 meses/ano+3 meses/ano de interrupção para operações de 
manutenção, durante 10 anos de funcionamento do sistema.

Injecção em 5 furos de injecção distribuídos de forma uniforme pela área de 
estudo, com um caudal de 400 m3/d, durante 5 anos, intercalados com um 
ano sem injecção, durante 10 anos de funcionamento do sistema.
Injecção em 10 furos de injecção distribuídos de forma uniforme pela área de 
estudo, com um caudal de 400 m3/d, durante 5 anos, intercalados com um 
ano sem injecção, durante 10 anos de funcionamento do sistema.

Cenário considerando apenas as entradas naturais para o sistema (recarga 
natural e recarga lateral e infiltração natural do escoamanto superficial no leito 
rio Seco)

Cenário considerando as entradas naturais para o sistema + Sistema de bacias 
de indução da recarga artificial no leito do rio Seco.

Recarga artificial em 6 bacias de infiltração, volume de recarga de 10000 
m3/d, durante 9 meses/ano+3 meses/ano de interrupção para operações de 
manutenção, durante 10 anos de funcionamento do sistema.

Recarga artificial em 8 bacias de infiltração, volume de recarga de 10000 
m3/d, durante 9 meses/ano+3 meses/ano de interrupção para operações de 
manutenção, durante 10 anos de funcionamento do sistema.  
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Quadro 6.10 - Descrição e quantificação de volumes de recarga associados aos cenários de recarga  

Nº noras 
com 

injecção 

Caudal 
injecção 
(m3/d)

Nº furos de 
injecção 

Caudal 
injecção 
(m3/d)

Nº bacias de 
infiltração

Volume de 
recarga 
(m3/d)

Pontos de 
infiltração no 
leito do rio

Volume de 
recarga 
(m3/d)

Volume de 
recarga Total 

acumulado (hm3)

Tempo de 
recarga artificial 
acumulado (d)

Tempo de 
simulação 
(resultados)

C1 2548 9.30 3650

C2 4500 1825 3650
C3 13 400 5200 9.49 1825 3650

C4 25 400 10000 18.25 1825 3650
C5 35 400 14000 25.55 1825 3650

C6 40 400 16000 29.20 365 3650

C7 45 400 18000 32.85 1825 3650

C8 50 400 20000 36.50 1825 3650

C9 5 50 250 0.23 900 3650

C10 10 50 500 0.45 900 3650

C11 15 50 750 0.68 900 3650

C12 20 50 1000 0.90 900 3650
C13 2 2500 5000 9.13 1825 3650

C14 4 2500 10000 18.25 1825 3650
C15 6 2500 15000 27.38 1825 3650

C16 8 2500 20000 36.50 1825 3650

Qi/nora = 400 m3/d

Qi/bacias = 435 m3/d
Qi/furos = 2.2 m3/h = 50 m3/d

Área das bacias = 50 por 50 = 2500 m2

Cenários de recarga artificial
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Figura 6.22 - Evolução temporal das concentrações de NO3 e da piezometria durante um cenário de recarga natural  

(mapas ao fim de 2, 4, 6, 8 e 10 anos para um tempo total de simulação de 10 anos) 
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Figura 6.23 - Evolução temporal das concentrações de NO3 e da piezometria durante um cenário de recarga induzida no leito do rio  

(mapas ao fim de 2, 4, 6, 8 e 10 anos para um tempo total de simulação de 10 anos) 
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Figura 6.24 - Evolução temporal das concentrações de NO3 e da piezometria durante um cenário de recarga artificial em 13 poços dispersos pela área da 

Campina de Faro (caudal de injecção = 400 m3/d, durante 5 anos intercalados para um tempo total de simulação de 10 anos;  
mapas ao fim de 1, 3, 5, 7 e 9 anos) 
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Figura 6.25 - Evolução temporal das concentrações de NO3 e da piezometria durante um cenário de recarga artificial em 25 poços dispersos pela área da 

Campina de Faro (caudal de injecção = 400 m3/d, durante 5 anos intercalados para um tempo total de simulação de 10 anos;  
mapas ao fim de 1, 3, 5, 7 e 9 anos) 
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6.5 SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO COM BASE NA ANÁLISE 
MULTICRITÉRIO 

6.5.1 Introdução 

Quando nos deparamos com uma situação de tomada de decisão face a diferentes 
alternativas possíveis com diferentes respostas, a utilização de técnicas de decisão com 
base na análise multicritério poderá ser uma ferramenta muito útil. A análise multicritério 
trata-se de uma técnica quantitativa de tomada de decisão. 
 
Os “Sistemas de apoio à decisão” (SAD) são sistemas computacionais interactivos que 
permitem a análise de um grande número de variáveis tornando possível o 
posicionamento relativamente a uma determinada questão. O termo “sistema de apoio à 
decisão” tem sido utilizado de diferentes formas (após a década de 80) e tem recebido 
diferentes definições de acordo com o ponto de vista de cada autor. Finlay (1994) e 
outros autores definem o SAD como “um sistema computacional que auxilia o processo 
de tomada de decisão”. Para Sprague e Carlson (1982), SAD são “sistemas 
computacionais interactivos que auxiliam os tomadores de decisão a utilizarem dados e 
modelos solucionados de problemas não-estruturados”. 
 
Existem várias possibilidades de, teoricamente, se construir um sistema em qualquer 
área do conhecimento, podendo auxiliar a tomada de decisão sobre questões específicas 
relacionadas com a gestão ou a protecção de recursos hídricos. 
 

6.5.2 Estado da arte 

Nesta secção é realizada uma breve abordagem a diferentes estudos relacionados com a 
gestão de recursos hídricos e a estruturação de problemas ambientais complexos, que 
têm contribuído para a fundamentação de decisões através de sistemas de apoio à 
decisão com base na análise de decisão multicritério (MCDA - Multi-criteria decision 

analysis). Seager et al. (2004) fez uma análise considerando um caso hipotético de 
decisão relativamente ao local de despejo de um volume elevado de sedimentos 
contaminados retirados de um rio, em New Hampshire. Hostmann (2005) realizou uma 
tese com o objectivo de analisar a possível contribuição dos métodos MCDA para a 
tomada de decisão e a resolução de conflitos no âmbito de estudos de gestão ambiental. 
Tratava-se da reabilitação de dois rios (Thur River, na Suíça e Alpine Rhine River basin, 
na Europa Central) em que a aplicação continuada dos métodos MCDA, em situações 
múltiplas dos stakholders poderiam contribuir para a resolução de conflitos e para a 
criação de projectos melhor organizados e eficientes em termos ambientais.  
 
Existem diversos tipos de decisões que podem ser tomadas a nível individual ou 
colectivo, envolvendo e afectando um maior número de pessoas. São normalmente as 
decisões colectivas as que são tomadas a nível de administração central, nomeadamente 
as que envolvem os problemas de gestão ambiental. Este tipo de decisões é complexa, 
podendo considerar múltiplos objectivos e, em alguns casos, objectivos conflituosos 
(Hostmann, 2005), normalmente de natureza ecológica, económica e social (Lahdelma et 
al. 2000 in Hostmann, 2005). Outras questões tais como a incerteza subjacente aos 
resultados da decisão, as morosas fases de planeamento e implementação dos projectos 
ou a existência de muitos decisores e intervenientes (stakholders) envolvidos no projecto 
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são aspectos, apontados por Hostmann (2005), que contribuem para a complexidade dos 
problemas de decisão. 
  
Os métodos desenvolvidos para a resolução de problemas de análise multicritério podem 
ser agrupados em três tipos de classes (Vassilev et al., 2005): métodos “weighting”, 
métodos “outranking” e métodos interactivos. Nos métodos “weighting” o elemento 
principal consiste na forma como é determinada a ponderação de cada critério, 
reflectindo essencialmente a preferência do decisor. Diversos métodos que utilizam esta 
abordagem foram propostos por Keeney e Raiffa (1976), Saaty (1994), Mareschal 
(1988), Zopounidis e Dumpos (1998) (todas in Vassilev et al., 2005). Os métodos 
“outranking” utilizam um modelo preferencial do decisor, que permite a existência de 
alternativas não comparáveis. A informação obtida pelo decisor pode ser insuficiente para 
determinar a sua preferência por uma alternativa relativamente a outra; os critérios e as 
alternativas não são comparáveis pelo decisor (Vassilev et al., 2005). Estes vão ser os 
métodos cuja análise e a aplicação são o objectivo deste Capítulo. Por fim, os métodos 
interactivos foram propostos para solucionar problemas com um número elevado de 
alternativas e um pequeno número de critérios.  
 
Em Oltean-Dumbrava e Ashley (2006) é apresentado um caso de aplicação no Reino 
Unido (Escócia) de um conjunto de processos de suporte à decisão de apoio aos serviços 
de abastecimento de água para determinar o desenvolvimento de decisões sustentáveis 
relativamente aos sistemas de águas e águas residuais. Foram aplicadas três técnicas de 
análise multicritério (ELECTRE III, PROMETHEE e SMART). O objectivo da análise 
multicritério utilizada consistiu em servir de apoio aos decisores de forma a tomarem as 
decisões mais correctas, apesar da ambiguidade e incerteza que caracterizam estes 
processos, através da análise do processo de decisão, da identificação dos intervenientes 
(stakeholders) e da identificação e caracterização das decisões possíveis, as suas 
condições e possibilidades. A selecção e definição dos critérios foram realizadas através 
da participação pública dos decisores e investigadores na área dos serviços da água.  
 
Outro método de análise multicritério designa-se por ELECTRE III (Roy, 1978, Roy et al., 
1992 in Oltean-Dumbrava e Ashley, 2006) que consiste, à semelhança do método 
PROMETHEE, num método não trade-off, que pode ser utilizado em problemas de decisão 
complexos, que envolvem consequências a longo prazo ou envolvem custos substanciais. 
A principal diferença entre ambos é que o segundo método utiliza apenas seis funções 
predefinidas, sendo esta uma restrição à sua utilização. O primeiro método não tem 
funções predefinidas, sendo cada função modelada para cada critério individualmente. 
 
Um outro método mais simples designa-se por SMART, recomendado para utilizações 
frequentes, possibilitando apenas a análise até 15 critérios. Trata-se de um método de 
trade-off (Oltean-Dumbrava e Ashley, 2006). 
 
Uma análise de decisão multicritério foi realizada com um programa designado de 
Decision Lab 2000, no âmbito de um Projecto Comunitário do 5º Programa-Quadro, em 
desenvolvimento no LNEC de 2002 a 2005, designado por MANPORIVERS - “Management 

policies for priority water pollutants and their effects on foods and human health: General 

methodology and application to Chinese river basins”. Remete-se para o Anexo 6 um 
resumo sobre esta aplicação realizada para um caso de estudo na R.P. da China.  
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Neste estudo pretende-se avaliar as possíveis soluções de recarga artificial a considerar 
num cenário futuro de necessidade de melhorar a qualidade de um aquífero 
contaminado. 

6.5.3 Utilização de uma avaliação multicritério 

Nesta secção são introduzidos os aspectos relativos à análise multicritério de um 
conjunto de cenários de recarga artificial que foram modelados previamente. Existem 
diversos sistemas de apoio à decisão disponíveis. Um destes programas é o Decision Lab 
2000 que utiliza uma análise multicritério de apoio à decisão, desenvolvido pela empresa 
Canadiana Visual Decision, destinado essencialmente aos decisores em variadas áreas de 
investigação.  
 
6.5.3.1 Descrição do programa Decision Lab 2000  

O Decision Lab é baseado nos métodos PROMETHEE7 e GAIA8 desenvolvidos por J.P. 
Brans e por B. Mareschal na Brussels Free Universities (U.L.B. e V.U.B.). O método 
PROMETHEE consiste num método analítico multicritério baseado no princípio da 
comparação entre pares. Inclui a classificação PROMETHEE I e PROMETHEE II, que 
permitem considerar a percepção e as prioridades dos decisores, sem comprometer a 
racionabilidade e a consistência da análise. A única ferramenta descritiva GAIA consiste 
numa representação gráfica do problema de decisão que fornece uma perspectiva global 
da variabilidade dos critérios, a caracterização das acções e o nível de consistência dos 
critérios. Este método é utilizado através de uma representação 3D para, de forma 
conjunta, auxiliar na identificação da melhor solução (Brans e Mareschal, 1994) 
(http://www.visualdecision.com/vd.htm) 
 
Os métodos PROMETHEE e GAIA constituem ferramentas de apoio à decisão que 
integram os métodos de outranking. Contrariamente aos métodos de utilidade multi-
atributos, baseiam-se no princípio inteligente da comparação de pares. Esta aproximação 
poderá conter algumas vantagens que se passam a citar (Brans e Mareschal, 1994): 
- A quantidade de informação necessária solicitada ao decisor encontra-se limitada a um 
conjunto de parâmetros fundamentais, que podem facilmente e com precisão ser 
determinados de forma a assegurar a melhor qualidade dos resultados obtidos. 
- Os efeitos compensatórios são limitados e podem ser controlados pela imposição de 
valores limite nas funções preferenciais. 
- Os resultados obtidos não se limitam a uma simples ordenação das acções – 
ferramentas adicionais, como o método GAIA possibilitam ao decisor argumentar a 
ordenação, experimentar diferentes hipóteses e melhorar a percepção sobre os aspectos 
fundamentais do problema de decisão. 
- Tem a possibilidade de uma análise de sensibilidade extensiva e representação visual 
dos resultados. 
 
Ambos os métodos determinam direcções preferenciais positivas ou negativas para cada 
alternativa. As direcções preferenciais positivas expressam o domínio da alternativa em 
questão relativamente às restantes, i.e., o seu predomínio; as negativas expressam o 
quanto a alternativa em questão é dominada pelas restantes, i.e., a sua fragilidade. Com 

                                           
 
7 Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations (método PROMETHEE) 
8 Geometrical Analysis for Interactive Assistance (método GAIA) 
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base na determinação destas direcções e no cálculo do balanço entre ambas é obtida 
uma ordenação preliminar através do PROMETHEE I e uma ordenação completa através 
do PROMETHEE II. Ambos permitem a selecção da melhor decisão de acordo com a 
análise das alternativas propostas. Define-se previamente para cada critério uma função 
de distribuição preferencial, que será utilizada para o cálculo do grau de preferência 
associado à melhor escolha na comparação entre pares. As funções de distribuição 
disponíveis são seis: liner, forma-V, forma-U, Gaussiana e normal (Brans e Mareschal, 
1994).  
 
Alguma informação relativa ao problema de decisão acaba por se perder no método 
PROMETHEE II. Surge então o método GAIA que possibilita a representação de k critérios 
num espaço de dimensão k. O plano GAIA é obtido pela projecção desta informação para 
que se perca o menor número possível de informação. As alternativas são representadas 
por pontos e os critérios pelos eixos. Esta representação fornece uma perspectiva muito 
clara da conflitualidade entre critérios, i.e., os critérios que expressam preferências 
similares nos dados são orientados na mesma direcção e os critérios divergentes são 
projectados em direcções opostas (Brans e Mareschal, 1994). 
 
Outro aspecto importante refere-se à ponderação a atribuir a cada critério, sendo 
possível através da ferramenta Walking Weights disponível no programa, observar a 
influência dos pesos atribuídos na ordenação proposta pelo PROMETHEE II (Brans e 
Mareschal, 1994). 
 
O programa Decision Lab 2000 permite a resolução das tarefas que se listam de seguida 
(adaptado de http://www.visualdecision.com/vd.htm):  
- Controlar os dados de um problema de decisão através de um conjunto de 
multicritérios definidos e através de um número de páginas necessárias para descrever 
os vários elementos e cenários da análise. 
- Definir vários cenários, que podem por exemplo corresponder a vários pontos de vista 
dos decisores ou a várias hipóteses a considerar, para um conjunto comum de acções e 
critérios. 
- Agrupar acções ou critérios que acentuem os principais elementos de decisão e que 
facilitem a análise de sensibilidade. 
- Aplicar diferentes formas de ordenação para melhor percepção dos resultados da 
análise. 
- Calcular as classificações PROMETHEE I e II das acções. 
- Gerar a representação gráfica GAIA dos resultados da análise. 
- Realizar a análise extensiva de sensibilidade com a ferramenta Walking Weights, 
intervalos de estabilidade, eixos de decisão de GAIA, perfis de acções e vários cenários 
de comparação. 
 
O tratamento de dados inclui uma matriz em que se dispõe na 1ª coluna a1, a2, …ai, … 

an as n alternativas potenciais e na 1ª linha f1, f2, …, fj, … fk os k critérios de avaliação. 
O resultado de cada avaliação fj(ai) será traduzido por um número real. Poderá chegar 
até às 3600 avaliações. A matriz que se apresenta no Quadro 6.11 permite simular um 
vasto conjunto de situações reais de decisão multicritério. 
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Quadro 6.11 - Exemplo de uma matriz utilizada em problemas de decisão multicritério 

(adaptado de Brans e Mareschal, 1994). 

 f1(.) f2(.) … fj(.) … fk(.) 

a1 

a2 

… 

ai 

… 

an 

fj(ai) 

 
6.5.3.2 Aspectos de utilização do Decision Lab  

A aplicação do programa Decision Lab necessita que inicialmente se definiam três 
categorias para a formulação de um problema de decisão, a saber: 
• Acções ou alternativas são as várias opções de escolha comparadas pela aplicação da 
metodologia PROMETHEE; 
• Critérios que constituem a função utilizada para avaliar o grau de desempenho de 
cada alternativa relativamente a um objectivo do decisor. Podem ser variáveis numéricas 
ou qualitativas e associam uma avaliação relativamente a cada alternativa. Alguns 
critérios devem ser maximizados e outros minimizados de acordo com a avaliação do 
decisor. Pode ou não ser atribuída uma ponderação diferencial relativamente a cada 
critério. O Quadro 6.12 lista as propriedades a definir e uma breve descrição das mesmas 
para cada critério. 
• Desempenho obtido por uma alternativa relativamente a um determinado critério. 
Pode traduzir-se numa escala quantitativa através de um número ou numa escala 
qualitativa. 
 

6.5.4 Formalização do problema de decisão 

6.5.4.1 Introdução 

A formalização de uma decisão multicritério passa por definir o problema para o qual se 
pretende dar a resposta mais adequada, o objectivo que se pretende atingir e qual ou 
quais as alternativas ou soluções que se podem propor para a sua resolução. 
 
O problema para o qual se pretende dar uma resposta, ou um conjunto de respostas 
viáveis, consiste na selecção das alternativas possíveis para a melhoria da qualidade da 
água no aquífero superficial da Campina de Faro, especificamente a redução da 
concentração de nitratos, através da diluição da água existente no aquífero com outra de 
melhor qualidade. As alternativas descrevem a implementação de metodologias de 
recarga artificial do aquífero, sendo individualmente caracterizadas por um conjunto de 
variáveis como: a) o seu desempenho, em termos de melhoria da qualidade da água; b) 
custo de implantação, operação e manutenção; c) disponibilidade da fonte de recarga e 
custo associado; d) disponibilidade de espaço para a sua implementação, etc.  
 
As formas de recarga artificial podem ser implementadas quer a nível da superfície do 
solo, através de bacias de infiltração, quer directamente no aquífero recorrendo à 
injecção em poços, já existentes na região, ou à injecção em furos de diâmetro 
intermédio, construídos para este fim. A recarga artificial através de bacias pode ser 
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implementada em determinados locais específicos do aquífero com taxas de infiltração 
mais favoráveis ou pode ser implementada de forma linear, ao longo de alguns trechos 
do rio Seco. A utilização conjunta e interligada de diferentes formas de recarga do 
aquífero poderá potencializar os efeitos desejados, uma vez que será abrangida uma 
área mais elevada de recarga artificial, traduzindo-se também num volume mais elevado 
de água adicionado ao aquífero. 
 

Quadro 6.12 - Listagem das propriedades a definir para cada critério e sua descrição (adaptado do 
Manual do Decision Lab 2000) 

Propriedades a definir para cada critério e sua descrição numa aplicação do Decision Lab 2000 

Nome  Nome que identifica cada critério  
Descrição Texto de descrição do critério 

Permissão  
Designa a remoção ou não de cada critério da análise conforme se 
selecciona a opção “Falso” ou “Verdadeiro”, respectivamente 

Unidades Unidade de medida utilizada para o critério 

Precisão 
Número de casas decimais a serem utilizadas na avaliação de cada 
critério 

Categorias   
Define a categoria a que pertence cada critério. Por defeito todos os 
novos critérios pertencem a uma categoria genérica denominada 
“Criteria” e a designação “none” surge nesta célula 

Unidade Threshold  
Específica se os valores thresholds das funções preferenciais se 
expressam na escala dos critérios (absoluta) ou como percentagem. 

Min/Max 
Define a opção de minimizar ou maximizar a análise realizada para cada 
critério 

Ponderação absoluta  
Define a ponderação para cada critério, sendo este valor proporcional à 
sua importância relativa  

Função preferencial 
“Preference function” 

Disponíveis seis funções preferenciais: 
- Usual: tipo básico, sem definição de nenhum valor threshold 
(vulgarmente utilizada) 
- Forma “U”: utiliza um threshold indiferenciado, normalmente utilizada 
em critérios qualitativos 
- Forma “V”: utiliza um threshold preferencial, normalmente utilizada 
em critérios quantitativos 
- Forma “Level”: semelhante à função em forma “U”, mas com um 
threshold preferencial adicional, utilizada em critérios qualitativos 
- Forma “Linear”: semelhante à função em forma “V”, mas com um 
threshold preferencial adicional, utilizada geralmente em critérios 
quantitativos 
- Forma “Guassiana” (menos utilizada) 

Escala   
Selecção de uma escala quantitativa (numérica) ou uma escala 
quantitativa definida previamente pelo utilizador 

Thereshods 

 
Indiference 
thereshold (Q)  
 
Preference 
thereshold (P)  
 
Gaussian thereshold 
(S) 

Relacionam-se com a forma como duas acções podem ser comparadas 
relativamente a um dado critério, dependem do tipo de função 
preferencial e um ou dois thresholds têm de ser definidos. 
- Consiste no desvio máximo que se pode considerar como desprezável 
relativamente a um dado critério. Trata-se de um valor pequeno na 
escala de mediação de um dado critério. 
- Consiste no menor desvio considerado como decisivo relativamente à 
comparação de duas acções. Trata-se de um valor elevado na escala de 
medição de um dado critério (“Q Indiference thereshold” deverá sempre 
ser menor do que o “P Preference thereshold”). 
- Utilizado no caso da função preferencial Gaussiana. Normalmente 
consiste num valor fixo e intermédio situado entre o indiference e o 
preference thereshold. 
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Alguns aspectos que serão necessariamente abordados nesta análise passam pela 
quantificação do volume de água necessário para melhorar a sua qualidade, i.e., reduzir 
a concentração de NO3 para um valor de 50 mg/L. Esta estimativa foi realizada no 
Capítulo 4, de forma analítica, tendo-se quantificado este volume em cerca de 120 hm3, 
considerando os pressupostos referidos na Secção 4.5 desse Capítulo. De acordo com 
esta análise e uma vez que, actualmente já contribuem para o balanço de fluxo do 
aquífero um volume estimado em 6 hm3/ano, então este valor passaria para cerca de 
114 hm3, que distribuído por cinco anos daria cerca de 23 hm3/ano. 
 
Outra questão relaciona-se com a capacidade do aquífero para incorporar esta água, ou 
seja, um conjunto de acções conjugadas de recarga artificial irão provocar uma elevação 
generalizada do nível freático, limitada pela espessura não saturada do próprio aquífero. 
Considerando que se pretende recarregar o aquífero com 23 hm3/ano, este volume de 
água provoca uma subida dos níveis piezométricos de 6,57 m/ano, assumindo uma 
porosidade de 0,35 e uma área total de 10 km2. A área útil da zona não saturada 
corresponde a cerca de 7 m, considerando uma espessura máxima de 20 m, e de 3,7 m, 
considerando uma espessura média de 10,5 m. Este valor apenas ocupa 35,0% a 18,5% 
do espaço disponível na zona não saturada.  
 
Por fim, outra questão muito pertinente refere-se à disponibilidade da água de recarga, 
proveniente das seguintes origens: águas subterrâneas do aquífero confinado; águas 
residuais, apropriadamente tratadas; águas superficiais do rio Seco; águas superficiais 
provenientes dos volumes excedentários das barragens do Sotavento Algarvio. 
Naturalmente, que não se devem esquecer os aspectos de qualidade da água.  
 
Em termos da distribuição da área de recarga afectada, esta poderá variar em função da 
metodologia seleccionada, ou seja, no caso dos poços e furos a recarga terá um carácter 
pontual, localizado em torno do ponto de injecção; no caso das bacias de infiltração, a 
forma de recarga será em área e numa maior superfície do solo e no caso das bacias que 
promovem a infiltração do escoamento superficial do rio, a recarga terá um carácter 
linear. A utilização conjunta de diferentes formas de recarga terá certamente um impacto 
mais eficaz a nível temporal e espacial. 
 
Alguns critérios podem ser traduzidos de forma numérica, como os custos associados, 
volumes de recarga, redução efectiva da concentração de nitratos, comparativamente 
com o valor inicial. Outros, como o cumprimento ou não dos objectivos da Directiva-
Quadro, podem ser traduzidos por uma escala qualitativa. 
 
6.5.4.2 Calculo do volume de água máximo recarregável no aquífero 

O volume de água máximo que pode ser introduzido no aquífero é uma função variável 
de acordo com a espessura não saturada do aquífero freático. No caso das bacias de 
infiltração o volume de água que recarrega o aquífero poderá ser muito superior 
comparativamente com o dos furos de injecção, porque a superfície de infiltração 
disponível também é mais elevada. As taxas de infiltração em bacias decrescem 
consideravelmente quando a profundidade ao nível da água logo abaixo da bacia atinge a 
base da bacia porque o gradiente passa a ser igual a zero. Nestes casos, é importante 
determinar a espessura da zona não saturada. Sabendo a taxa de infiltração esperada é 
possível determinar o volume de água máximo a introduzir no aquífero, para um 
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determinado intervalo de tempo, antes de se atingir a saturação abaixo da bacia. No 
caso dos poços, o volume máximo introduzido depende da profundidade ao nível, ou 
seja, quanto maior for esta variável maior será também a espessura não saturada e o 
volume de água que é possível injectar no poço, uma vez que a taxa de infiltração 
aumenta com o aumento da carga hidráulica no poço (cf. demonstrado no Capítulo 5).  
 
O volume de água que é possível introduzir de forma artificial no aquífero, recorrendo às 
referidas formas de recarga, estimou-se em 38,5 hm3, considerando um sistema estático, 
uma espessura média da zona da zona não saturada de 10,5 m, uma porosidade eficaz 
de 0,35 e uma aérea de 10,5 km2. Na realidade, e considerando uma taxa de infiltração 
de 1 m/d, este volume demoraria cerca de 3,8 dias a infiltrar no aquífero. No entanto, a 
recarga artificial não se pode efectuar por toda a extensão da área de estudo. 
 
6.5.4.3 Disponibilidade de água para a recarga artificial 

As fontes de água consideradas nesta análise são as seguintes: (1) água proveniente do 
escoamento superficial, (2) água subterrânea do aquífero confinado, (3) água superficial 
proveniente da barragem de Arade ou Funcho Odelouca via sistema adutor que abastece 
Faro; (4) águas residuais tratadas da ETAR Nascente de Faro. 
 
A extracção no aquífero confinado deverá ser condicionada pelo rebaixamento acentuado 
do nível piezométrico, de modo a evitar eventuais problemas de subsidência dos solos. O 
rebaixamento do nível abaixo do tecto do aquífero confinado e a extracção continuada 
poderá provocar a perda de sustentação do aquífero. Assim sendo, a estimativa das 
reservas de água disponíveis neste aquífero e a quantificação do volume de água que é 
possível extrair sem o nível rebaixar e ultrapassar um valor de segurança, são variáveis a 
considerar. 
 
Uma das fontes de água que poderá ser aproveitada (praticamente a custo zero) trata-se 
das águas residuais provenientes da ETAR Nascente de Faro. A qualidade da água 
residual sujeita a um tratamento de nível secundário ou terciário, com a remoção de 
nutrientes e a desinfecção, estará em condições de poder ser utilizada como água de 
recarga nas bacias de infiltração (podendo ainda sofrer algum efeito de depuração na sua 
percolação pelo solo). Trata-se de um reaproveitamento de uma fonte de água, que para 
além de benefícios a nível económico, poderá ser também um benefício a nível 
ambiental. Este tema está a ser investigado no caso de estudo da Grécia (na Bacia de 
Sindos, em Thessaloniki), no âmbito do Projecto GABARDINE (Dimitriadis et al., 2007) 
 
6.5.4.4 Cenários de recarga artificial para a decisão 

Os cenários de recarga artificial a considerar na análise de decisão são os mesmos que 
foram simulados com o modelo de escoamento e transporte de massa, apresentados no 
Quadro 6.9 e no Quadro 6.10. 
 
6.5.4.5 Critérios de decisão a considerar 

O tipo de critérios seleccionados para a avaliar qualitativa e quantitativamente os vários 
cenários de recarga artificial já definidos anteriormente foram essencialmente de três 
tipos, designadamente: 
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1) Critérios económicos associados à componente de construção, implementação 
manutenção e funcionamento do sistema de recarga definido. 
 

2) Critérios ambientais que resultaram da análise da resposta do aquífero em 
termos qualitativos e quantitativos aos vários cenários de recarga artificial simulados no 
modelo numérico de escoamento e transporte. 
 

3) Critérios sociais resultantes da análise sociológica realizada à população local. 
Pretende-se uma resposta em termos de aceitação e colaboração, por parte da população 
residente na área de estudo, relativamente à implementação das medidas a propor, 
tendo como objectivo final o cumprimento das medidas ambientais propostas na 
legislação comunitária, de atingir até 2015 o “bom estado” de qualidade das águas. A 
população local poderá sentir-se mais motivada para a participação e cooperação na 
implementação das medidas se tiver algumas compensações, como por exemplo, ao 
nível de saúde e bem estar físico, a médio-longo prazo, devido à melhor qualidade da 
água subterrânea ainda muito utilizada no abastecimento doméstico nesta zona agrícola 
da Campina de Faro. A presença de nitratos nas águas de consumo humano está muito 
associada aos efeitos nocivos na saúde humana, como a doença azul nos bebés e o 
cancro do estômago em adultos. Por outro lado, os efeitos ambientais nos recursos 
hídricos superficiais, para onde descarregam subterraneamente estas águas, em zonas 
de estuário e zonas costeiras, traduzem-se na sua eutrofização, ou seja, o nitrato 
estimula o desenvolvimento dos organismos, nomeadamente das algas e plantas 
aquáticas, conduz à diminuição do oxigénio dissolvido na água e altera o equilíbrio do 
sistema aquático. Propõe-se que a componente de análise sociológica seja igualmente 
considerada com um peso semelhante às outras componentes, contudo remete-se a sua 
análise para estudos futuros, por não se enquadrar no âmbito principal da investigação 
desta tese. 
 
6.5.4.6 Definição das áreas mais favoráveis à recarga artificial 

Um aspecto que deve ser incorporado quando se pretende realizar a recarga artificial de 
uma determinada área deverá ser o estudo de quais os locais mais favoráveis à 
infiltração realizada de forma artificial no aquífero. Este aspecto está condicionado pelo 
tipo de sistema de recarga que se pretende aplicar e o fim a que se destina. Neste caso 
de estudo em particular, pretende-se realizar a análise de uma utilização conjunta de 
dois tipos de sistemas de recarga artificial: os que são implementados ao nível da 
superfície do solo, como as bacias de infiltração e os que promovem a recarga de forma 
directa no aquífero, como é o caso da injecção directa em poços ou em furos.  
 
Em Oliveira e Lobo Ferreira (2002) foi desenvolvido o índice de facilidade de infiltração 
IFI com o intuito de determinar as áreas mais favoráveis à infiltração a incluir nas áreas 
de infiltração máxima da Reserva Ecológica Nacional (REN). Este índice é formado a 
partir da caracterização dos seguintes quatro parâmetros: tipo de solo, quantidade 
máxima de água disponível no solo para evapotranspiração (AGUT), declive e 
presença/ausência de zonas carsificadas ou muito fracturadas. A informação para 
caracterizar estes parâmetros provém da cartografia geológica, de solos, de ocupação do 
solo e da topografia da região em estudo. A metodologia apresentada por estes autores 
baseia-se no somatório dos valores assumidos por cada um dos parâmetros e o resultado 
final é um mapa que nos classifica a área de aplicação de acordo com classes de 
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infiltração máxima, que variam entre o valor 3 e 30. As áreas de infiltração máxima são 
definidas a partir do indicie IFI, quando este toma um dado valor limite. Mais detalhes 
sobre esta metodologia e sobre a sua aplicação a dois casos de estudo são apresentados 
pelos respectivos autores na referência citada. 
 
No âmbito do Projecto GABARDINE foi proposta a definição de uma metodologia para a 
identificação preliminar das áreas candidatas para a recarga artificial. Para dar 
cumprimento a essa tarefa foi realizado em Oliveira (2007) e Oliveira e Lobo Ferreira 
(2007) uma adaptação do índice IFI, cujo objectivo era determinar quais as áreas mais 
favoráveis à infiltração natural para uma nova metodologia que possibilitasse a análise 
da melhor localização de uma área destinada à recarga artificial. O novo índice 
denominado GABA-IFI inclui a análise de três subíndices, relacionados com intuito de 
maximização de eficiência económica, igualdade social e sustentabilidade ambiental, 
designadamente: GABA-IFI_€ para a parte económica; GABA-IFI_Soc relacionado com a 
parte social; e GABA-IFI_N relacionado com as características naturais do meio. Apesar 
de não ter sido ainda possível traduzir de forma quantitativa as componentes económica 
e social do índice GABA-IFI, a componente relacionada com a caracterização do meio 
está bem desenvolvida através da consideração de diversos factores importantes e na 
quantificação dos parâmetros que os descrevem, para a definição da adequabilidade de 
uma área para a recarga artificial, nomeadamente: (a) elevado tempo de permanência 
da água no sistema aquífero; (b) bom espaço para o armazenamento subterrâneo; (c) 
alta taxa de recarga. O subíndice GABA-IFI_N é obtido através da quantificação destes 
três aspectos, sendo cada um deles classificado com um índice que varia entre 1 e 10. O 
valor final atribuído ao GABA-IFI resulta de uma escolha ponderada entre os três 
parâmetros e não de uma soma simples entre valores. O índice GABA-IFI foi 
essencialmente desenvolvido tendo em conta que o objectivo da recarga artificial é o 
armazenamento subterrâneo de água. Este objectivo corresponde à utilização da 
capacidade natural dos aquíferos para armazenar água, devido às suas características de 
armazenamento e às suas baixas velocidades de fluxo, em anos mais húmidos ou com 
menos necessidade de água, de forma a esta ser captada em anos secos ou de maior 
necessidade hídrica. Este índice pode ser aplicado independentemente da técnica de 
recarga artificial utilizada. Para mais detalhes sobre a metodologia referida remete-se 
para as referência citadas.  
 
Versões preliminares da aplicação do indicie GABA_IFI foram realizadas à parte ocidental 
do sistema aquífero Querença-Silves (Oliveira, 2007 e Oliveira et al., 2008) no âmbito da 
Acção de Coordenação ASEMWaterNet, em desenvolvimento no LNEC, que promove a 
cooperação científica e tecnológica entre Ásia e Europa na gestão de recursos hídricos e 
tem numa das suas linhas de acção “a gestão de recursos hídricos em situação de seca 
extrema”. Foi ainda realizada uma aplicação preliminar à área de estudo do modelo 
matemático da Campina de Faro (Oliveira et al., 2008). A análise da Figura 6.26 assinala 
áreas com valores mais elevados junto ao limite mais afastado da zona de descarga do 
aquífero, destacando-se uma zona com os valores máximos a NW da área de estudo.  
 
6.5.4.7 Definição de custos associados 

Nesta secção procurou-se dar uma concepção de um tipo de análise económica que 
deveria incluir um projecto de recarga artificial do aquífero superficial da Campina de 
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Faro. Contudo, não será de excluir um estudo de viabilidade económica mais 
aprofundado. 
 

 
Figura 6.26 - Aplicação preliminar do índice GABA-IFI à área de estudo da Campina de Faro 

(coincidente com a área do modelo de escoamento subterrâneo) (Oliveira et al., 2008) 
 
A definição dos custos deverá abordar um conjunto de aspectos que passam pelos custos 
associados à construção, manutenção e funcionamento do sistema, aluguer de terrenos 
ou estruturas e água de recarga. A análise deve considerar também o custo associado 
das sanções de não cumprimento da Directiva Quadro da Água.  
 
Para cada um dos cenários de metodologias de recarga artificial propostas o custo será 
necessariamente muito diferente. No caso das bacias de infiltração, estas podem ser 
construídas em duas zonas diferentes a considerar: 1) no próprio leito do rio Seco ou 2) 
em locais disponíveis na restante área de estudo. No primeiro caso o custo associado 
estará apenas relacionado com o custo de construção das bacias, estando no entanto a 
sua realização dependente de um pedido de autorização para realização de obras no leito 
do rio dirigido à Administração de Região Hidrográfica do Algarve (ARH-Algarve) e 
obtenção da respectiva licença. Pelo contrário, no caso de ser necessária a construção de 
bacias noutros locais da área de estudo, acresce ao custo de construção do sistema o do 
aluguer do terreno. Fixou-se um custo de construção da bacia em 10€/m3 de escavação e 
o de aluguer de terreno em 900€/ano.ha (valor aproximado para um terreno agrícola). 
No caso da utilização dos poços para injecção de água no aquífero o objectivo seria 
recorrer a estruturas já existentes na área, uma vez que a densidade determinada é de 1 
poço/ha. Contudo, e uma vez que cada poço tem um proprietário haveria necessidade de 
propor o seu aluguer pelo período de tempo de injecção de água. A quantificação deste 
custo não é fácil, no entanto como primeira aproximação equiparou-se ao valor fixado 
para o aluguer de terreno agrícola. No caso de furos de injecção de água a proposta seria 
a utilização de um tipo de furo já testado num dos ensaios de injecção realizados no 
Areal Gordo (descrito no Capítulo 5), com diâmetro de 50 cm e cujo custo seria de 
aproximadamente 150 €/metro de perfuração. A profundidade do furo foi estimada entre 
2 a 20 m e obteve-se um valor médio de 15 m. A construção deste tipo de infra-
estruturas está também depende da obtenção de licenciamento pela ARH-Algarve. 
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Como fontes de água para a recarga forma consideradas as seguintes: águas 
subterrâneas (aquífero profundo), águas residuais tratadas, escoamento superficial e 
águas superficiais excedentárias. O custo da água de recarga poderá variar consoante o 
tipo de utilização. O custo mais elevado está associado à água para abastecimento 
público, que em 2007 foi de 0,41 €/m3 (empresa Águas do Algarve). O custo da água 
destinada à rega é bastante mais baixo e, no caso das águas residuais tratadas, pode 
considerar-se um custo nulo, uma vez que o seu tratamento já é uma imposição pela 
legislação em vigor. 

 

6.5.4.8 Definição dos critérios ambientais 

A definição dos critérios ambientais tem por base os resultados da modelação 
matemática do escoamento e do transporte de NO3 nas águas subterrâneas para cada 
um dos cenários de recarga artificial aplicados (ver Quadro 6.9). Em termos de 
concentrações de NO3, os resultados da aplicação de um cenário de recarga artificial num 
determinado período de tempo de simulação traduzem-se numa nova distribuição das 
concentrações na área de estudo. Existe assim uma evolução anual de cada classe de 
concentração de NO3 em termos percentuais. Este valor traduz o critério de avaliação 
relativamente à percentagem de recuperação do aquífero. Por outro lado, um cenário de 
recarga artificial provoca também uma elevação do nível piezómetrico nos locais onde 
esta é aplicada e por sua vez, a alteração da distribuição da piezometria inicial e do 
balanço de fluxo do aquífero. Este valor pode ser traduzido numa percentagem de 
diluição da água de recarga relativamente às reservas do aquífero.   
 
A matriz de critérios de decisão e cenários analisados, a introduzir no Decision Lab vem 
exemplificada no Quadro 6.13. O objectivo geral será o da minimização dos custos 
associados à implementação de cada cenário de recarga artificial versus maximização dos 
critérios ambientais seleccionados.  
 

Quadro 6.13 - Matriz de cenários e critérios de decisão propostos para o Decision Lab 
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