
Resumo 

Esta dissertação tem como objecto fundamental o planeamento e a gestão dos recursos hídricos, 

usando metododologias que permitam processos de decisão participados pelos interessados nas 

diversas utilizações da água proporcionadas por um sistema de infra-estruturas.  

Após uma recensão bibliográfica pelos métodos de ajuda à decisão e de estudo dos sistemas de 

recursos hídricos, faz-se a opção pela ajuda à decisão com multicritério como metodologia geral a 

seguir.  

Para o processo de planeamento preconiza-se a utilização de um modelo de simulação que 

reproduza o desempenho do sistema face aos dados de afluências observadas ou, a partir destas, 

geradas aleatoriamente. Com base na simulação do cenário escolhido, obtém-se um conjunto de 

alternativas de acordo com os vários desempenhos do sistema e, em particular, das infra-estruturas 

de base que não tenham a ver directamente com nenhuma das utilizações da água previstas. O 

espaço das soluções fica assim repartido em função da capacidade dessa infra-estrutura que venha a 

ser designada.  

O processo de avaliação das soluções passa pela escolha dos critérios, a atribuição de pesos aos 

critérios e a construção de funções de utilidade lineares segmentadas para cada par de critérios e de 

utilizações da água. O valor de cada solução é obtido pela agregação das funções de utilidade 

através de um método aditivo ponderado. Um programa de optimização permite, dentro de cada sub-

espaço, partir de uma solução dominada para uma solução eficiente. As utilidades das soluções 

eficientes são associadas à utilidade da respectiva infra-estrutura de base para indicar a solução final.  

É realizado ainda um estudo de sensibilidade aos pesos, tendo-se obtido um método para associar 

variações dos pesos dos critérios a cada uma das soluções eficientes.  

Para a gestão de um sistema de recursos hídricos propõe-se um modelo que incorpora análise 

multicritério para o estabelecimento de funções de penalidade, programação por metas e 

programação dinâmica. Este modelo, convenientemente enquadrado por previsões de afluências ao 

sistema, permite uma gestão adaptativa com base em informações actualizadas e resolve situações 

de escassez com a sua distribuição racional pelas diversas utilizações da água.  

É apresentado um caso de estudo, com o planeamento de um sistema com uma barragem e a 

utilização da água para descargas ecológicas, abastecimento de água, irrigação e produção 

hidroeléctrica. A situação de gestão também é ensaiada para o mesmo sistema. Os critérios 

adoptados foram os dos benefícios ambientais, os benefícios sociais, os custos, as receitas e a 

aceitação local.  



Abstract 

The main goal of this work is planning and management of water resources by means of 

methodologies that allow decision processes with the participation of people connected to the several 

uses of water from a system of facilities.  

The state of art of decision aid methods and water resources systems research is followed by the 

option for multicriteria decision aid as the general methodology to be developed.  

For the planning process it is recommended the use of a simulation model that may show the 

performance of the system when submitted to the inflows data or, from these, to randomly generated 

inflows. After the simulation of the designed scenario, a set of alternatives is obtained according to the 

different performances of the system and, namely, to the basic facilities that have no direct relation to 

any of the uses of the water considered. The solutions' space is therefore divided according to the 

capacity of that facility to be selected.  

The evaluation process of solutions is made upon the selection of criteria, the assignment of weights 

to the criteria and the construction of piecewise utility functions for each pair of criteria and uses of 

water. The score of each solution is obtained by the aggregation of the utility functions using a 

weighted aditive method. An optimisation method, within each subset of solutions, takes from a 

dominated solution to an efficient solution. All efficient solutions are associated to the basic facility 

utility in order to generate the final solution.  

A study of sensitivity to weights is then achieved, leading to a method that associates criteria's weight 

variations to each of the efficient solutions.  

For the management of a water resources system a model is proposed, joining multicriteria analysis 

for establishing penalty functions, goal programming and dynamic programming. This model, suitably 

helped by inflow forecasts to the system, allows an adaptive management based on updated 

information and solves shortage situations with a rational distribution of lack of water by the several 

uses of water.  

A case study is presented, evolving the planning of a reservoir dam based system and uses of water 

for ecological discharges, water supply, irrigation and power generation. Management situation is 

tested for the same system as well. The selected criteria were environmental benefits, social benefits, 

costs, income and local acceptance.  


