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Resumo 

As cidades estão hoje mais suscetíveis a inundações devido às alterações climáticas e 

aumento da urbanização. A alteração dos padrões de precipitação e caudais superficiais 

obriga a uma readaptação dos sistemas de drenagem existentes. As soluções a 

implementar podem passar pela inclusão de elementos, tais como as bacias de detenção, 

que permitem uma diminuição dos caudais de ponta através de armazenamentos 

temporários.  

Neste artigo apresenta-se um modelo de decisão para a localização e dimensionamento de 

bacias de detenção em redes existentes de drenagem de águas pluviais em meios urbanos 

onde ocorrem inundações frequentes. Avaliando os danos diretos da inundação, a solução a 

executar será aquela que corresponda ao menor custo de construção e manutenção das 

bacias, mantendo os potenciais danos abaixo de um valor aceitável. Esses danos 

correspondem aos prejuízos relativos ao edificado afetado, dependendo da sua tipologia e 

da altura da água atingida.  

Para implementar o modelo foi desenvolvida uma aplicação computacional, OptSU. Esta 

inclui um método de resolução baseado na heurística de recozimento simulado (simulated 

annealing), o qual acede a um simulador hidráulico sempre que necessário. A aplicação é 

testada num estudo de caso inspirado num sistema de drenagem de águas pluviais real de 

uma zona urbana localizada em Portugal. 
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Tema: Dimensionamento, beneficiação e operação de sistemas de abastecimento, 

drenagem e tratamento de água. 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, com as alterações climáticas e aumento da urbanização, as cidades estão mais 

suscetíveis às ameaças naturais, onde se incluem inundações que podem colocar em risco 

pessoas e bens e afetar as atividades económicas (Butler e Davies, 2011). 

A alteração dos padrões de precipitação e caudais superficiais obriga a uma readaptação 

dos sistemas de drenagem existentes. As soluções a implementar podem passar pela 

inclusão de elementos, tais como as bacias de detenção (storage units – SU), que permitem 

uma diminuição dos caudais de ponta através de armazenamentos temporários.  

Dada a importância, a complexidade e os elevados custos envolvidos na instalação de tais 

infraestruturas, é necessário decidir entre várias alternativas possíveis para a sua 

localização e dimensões. Um sistema de drenagem eficiente deve ser capaz de receber o 

escoamento de um evento de precipitação sem que ocorram inundações ou, pelo menos, 

sem danos significativos. Avaliando os danos diretos da inundação, a solução a executar 

será aquela que corresponda ao menor custo de construção e manutenção das SU, 

mantendo os potenciais danos abaixo de um valor aceitável. Esses danos correspondem 

aos prejuízos relativos ao edificado afetado, dependendo da sua tipologia e da altura da 

água atingida.  

Neste artigo apresenta-se um modelo de decisão para a localização e dimensionamento de 

SU em redes de drenagem existentes onde ocorrem inundações frequentes. De forma a 

representar convenientemente as decisões a tomar, é utilizado um modelo de otimização 

que incorpora variáveis discretas e funções não-lineares, incluindo as leis hidráulicas e os 

requisitos regulamentares aplicáveis, requerendo o uso de métodos heurísticos para a sua 

resolução (Maier et al., 2014). Uma aplicação computacional, OptSU, foi desenvolvida para 

a implementação do modelo. Esta inclui um algoritmo de recozimento simulado (simulated 

annealing algorithm – SAA) usado para a sua resolução, o qual acede a um simulador 

hidráulico sempre que necessário. A aplicação é testada num estudo de caso inspirado num 

sistema de drenagem de águas pluviais real de uma zona urbana localizada em Portugal. 

2. METODOLOGIA 

De forma a dispor-se de uma ferramenta de apoio à decisão, foi desenvolvido o OptSU, uma 

aplicação computacional escrita em Visual Basic de forma a ser facilmente operada em 

ambiente Windows. O OptSU incorpora um modelo de otimização para a localização e 

dimensionamento de SU em redes de drenagem onde ocorrem inundações frequentes. As 

SU consideradas são estruturas em betão, com paredes verticais, e com um orifício para 

controlar o caudal que escoa para jusante.   

O modelo de decisão é construído para gerir de forma ótima os custos envolvidos na 

construção e manutenção das SU, bem como os originados por inundações provenientes de 

eventos extremos de precipitação. Em conjunto, o modelo contém restrições de inundações 

e de capacidade que especificam os limites de inundações e dimensões das SU que devem 

ser verificados. O comportamento da rede de drenagem modelada deve também estar de 

acordo com as leis físicas da hidrologia e hidráulica. Nesse sentido, a variação das alturas 

de água e caudais na rede de drenagem devido a cada evento de precipitação são 
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determinados recorrendo ao programa de simulação hidrológico-hidráulica EPA-SWMM 

(Rossman, 2010). Para a resolução do modelo é usado o algoritmo de recozimento simulado 

que tem apresentado resultados notáveis quando aplicado em diversos problemas de 

planeamento de infraestruturas hidráulicas. 

2.1. Formulação do modelo de decisão 

Seguidamente apresenta-se o modelo de otimização para a localização e dimensionamento 

das bacias de detenção. A Figura 1 apresenta esquematicamente a implementação de uma 

SU na rede, indicando as principais variáveis relacionadas que são usadas no modelo. 

 

 

  

Figura 1. Representação esquemática da implementação de uma SU na rede 

A formulação do modelo é a seguinte: 
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em que  

NU – conjunto de possíveis locais para a implementação de SU;  

NE – conjunto de todos os edifícios;  

N – conjunto de todos os nós;  

Vj – volume da SU no nó j;  

Cj – custo da SU no nó j;  

hk – altura de inundação no edifício k; 

Dk – custo associado aos danos de inundação no edifício k; 

 – coeficiente que expressa a importância atribuída aos impactes de inundações; 

Qent,j e Qsai,j – caudais de entrada e saída da SU no nó j, respetivamente;  

Vinu,i – volume de inundação que ocorre no nó i;  

j – diâmetro do orifício à saída da SU no nó j;  

Li – Parâmetro que representa as características da área de influência do nó i; 

yj – variável binária que toma o valor 1 ou 0 consoante se construa ou não uma SU 

no nó j;  

NSU – número máximo de SU que podem ser implementadas na rede;  

Qout – caudal na saída da rede;  

Qmax,out – caudal máximo permitido na saída da rede;  

Vmin,j e Vmax,j – volumes mínimos e máximos caso exista uma SU no nó j, 

respetivamente;  

min,j e max,j – diâmetros mínimos e máximos do orifício à saída da SU no nó j, 

respetivamente;  

O primeiro termo da função objetivo (1) consiste na soma dos custos de todas as SU que 

são implementadas na rede de drenagem. O segundo termo representa os danos totais de 

inundações, obtidos através da soma dos danos de inundações ocorridos em todos os 

edifícios afetados na área de estudo. O coeficiente  permite ao decisor ajustar a 

importância atribuída aos impactes das inundações. Desta forma podem ser analisados os 

compromissos entre os dois termos. 

A restrição (2) representa o volume necessário para a SU no nó j, resultante da conservação 

da massa entre o caudal de entrada na SU e do caudal de saída que permite reduzir as 

inundações a jusante. A restrição (3) indica que o volume de inundação no nó i é 

dependente do caudal de entrada das SU a montante do nó j e dos respetivos diâmetros dos 

orifícios à saída dessas SU, que limitam o seu caudal de saída. Os cálculos relativos às 

restrições (2) e (3) são executados através do simulador hidráulico EPA-SWMM. A restrição 

(4) define que a altura de inundação em cada edifício k depende do volume de inundação 

que sai dos nós i que se encontram na área de influência desse edifício, assim como das 
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características dessa área. A restrição (5) limita o número de SU a um máximo de NSU. As 

restrições (6) e (7) asseguram, respetivamente, que o volume de uma SU localizada no nó j 

seja maior do que o tamanho mínimo pré-definido e inferior à sua capacidade máxima pré-

definida (de acordo com o espaço disponível no local). As restrições (8) e (9) garantem, 

respetivamente, que o diâmetro do orifício à saída de uma SU no nó j é maior do que o seu 

valor mínimo pré-definido (diâmetros muito pequenos são suscetíveis de ser obstruídos) e 

menor do que o valor máximo pré-definido (isto é, o diâmetro da conduta a jusante). A 

restrição (10) limita o caudal na saída da rede. As restrições (11) e (12) especificam o 

domínio das variáveis de decisão. 

2.2. Funções de Custo  

O propósito da minimização de custos na função objetivo é o de avaliar os benefícios 

económicos da construção de SU de forma a mitigar inundações e, consequentemente, os 

danos a elas associados. Assim, a função objetivo (1) é composta por dois termos: os 

custos associados à construção e manutenção das SU e os custos provenientes dos danos 

causados pelas inundações. 

O cálculo do custo das SU é feito com base numa função exponencial, dependente do 

volume de armazenamento da SU, do tipo              
 . O coeficiente   representa os 

custos fixos associados à construção das SU,   é um parâmetro de custo associado ao 

volume das bacias, ou seja, o custo variável, e o expoente   é o fator de economia de escala 

associado à construção de SU de grandes volumes. Os custos de manutenção podem ser 

adicionados à função a partir de uma percentagem dos custos totais, sendo que esse 

coeficiente tem de ser atualizado. 

Os custos associados aos danos provenientes das inundações são calculados a partir de 

curvas de profundidade vs. dano que permitem a determinação da percentagem do valor 

tributável dos edifícios que é afetada pela inundação. Estas curvas dependem de uma série 

de fatores locais da área de estudo, como o tipo de uso do solo dos edifícios, os seus 

materiais de construção, as medidas de precaução contra cheias implementadas pela 

população, etc., e de características de impacte do evento de cheia, como a altura de 

inundação, a velocidade do escoamento, a duração do evento de cheia, a contaminação das 

águas, entre outras (Merz et al., 2010). Estas curvas      representam habitualmente os 

danos provocados nos edifícios bem como nos seus conteúdos, em função da altura de 

água      a que estes são sujeitos. Um dos métodos que permite a determinação do 

prejuízo provocado pela cheia consiste em multiplicar esta percentagem pelo valor tributário 

do edifício     , por unidade de área e, posteriormente, pela área afetada do edifício     . 

Assim, o segundo termo da função objetivo (1) pode ser calculado por uma função do tipo 

                   . 

2.3. Método de resolução 

Para resolver o modelo, o OptSU contém um método de resolução baseado num algoritmo 

SAA, que acede a um simulador hidráulico sempre que necessário.  

As heurísticas modernas são muitas vezes inspiradas em analogias naturais e físicas, 

aplicando estratégias de procura que evitam soluções ótimas locais, tendo-se tornado muito 

populares nas últimas décadas (Rothlauf, 2011). Em particular, o algoritmo SAA, introduzido 

pela primeira vez em Kirkpatrick et al. (1983), pode ser concebido para resolver modelos 
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que simulem o comportamento de sistemas complexos. Este algoritmo tem vindo a ser 

usado com resultados notáveis em vários outros modelos de planeamento de sistemas 

hidráulicos (Cunha e Sousa, 1999; Zeferino et al., 2009).  

A execução do SAA consiste num número de sucessivas alterações (aleatórias) na 

vizinhança de uma solução em análise, dentro do espaço de soluções do problema. O curso 

do SAA é controlado por um conjunto de parâmetros, entre os quais um dos mais 

importantes é a temperatura. Inicialmente, quando a temperatura é elevada, uma grande 

variedade de soluções candidatas pode ser aceite. Enquanto a temperatura for diminuindo 

durante o processo, de acordo com um esquema de arrefecimento, a probabilidade de 

aceitar soluções de má qualidade vai reduzindo. Desta forma, começando com uma solução 

inicial, o SAA procura progressivamente novas soluções candidatas até que seja encontrada 

uma solução perto da ótima (tal como uma solução de custo mínimo em problemas de 

minimização de custos).  

Em cada solução avaliada durante o SAA, uma simulação do comportamento hidráulico da 

rede é realizada fazendo uso do EPA-SWMM, ligado através de um Toolkit (Iglesias e 

Martinez, 2014). O programa OptSU acede aos dados da rede, modificando-os de acordo 

com o algoritmo SAA, como por exemplo na geração de novas soluções candidatas. 

3. ESTUDO DE CASO 

O modelo de decisão proposto foi testado num estudo de caso inspirado num sistema de 

drenagem real de uma zona urbana localizada em Portugal. O estudo de caso é utilizado 

para demonstrar e avaliar o comportamento do modelo. A região tem uma área total de 

16,6 ha contendo um total de 81 condutas. Com base nas curvas IDF portuguesas, foi 

considerada uma chuvada de projeto com um período de retorno de 100 anos, que simula 

um evento extremo de precipitação. 

Para o cálculo do custo das SU recorreu-se a uma função de custo determinada por 

Wiegand et al. (1986). Relativamente à alteração da função para incluir os custos de 

manutenção, estes devem ser entre 3 a 5% do custo total de construção (Narayanan and 

Pitt, 2006). Assim, para o custo em euros atualizado ao ano de 2015 e para o volume das 

SU em m3, considerando os custos de manutenção como 3% do total dos custos de 

construção e com uma taxa de atualização de 5% para um horizonte de projeto de 40 anos, 

a função de custo total é a representada na Figura 2. 
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Figura 2. Função de custo de construção e manutenção de SU. 

O cálculo dos danos nos edifícios foi feito com recurso a três curvas de profundidade vs. 

danos, cada uma delas referente a um tipo de uso do solo: residencial, comercial e serviços 

públicos. O valor tributário unitário utilizado corresponde a um valor médio para cada um dos 

tipos de uso de solo considerados. A Figura 3 representa o produto entre cada uma das 

funções e o valor tributário unitário. Estas funções têm em consideração a afetação de 

edifícios e dos seus conteúdos em função da altura de água que afeta o edifício. 

 

Figura 3. Curva profundidade vs. danos para diferentes tipos de uso do solo. 

Para determinar a altura de água em cada edifício recorreu-se a um modelo hidráulico 

simples onde a altura de água é calculada a partir do quociente entre o volume de 

inundação de um determinado nó e a área de influência desse nó. Um Sistema de 

Informação Geográfica é usado para determinar as áreas de influência de cada nó, assim 

como as áreas dos edifícios afetados. O método utilizado adapta-se melhor a áreas planas e 

ruas em que o escoamento se assemelha a canais de água. É usado para casos que não 

requerem elevados níveis de precisão, considerando apenas as principais áreas afetadas 

pelas inundações (Sun et al., 2011). 

Para a chuvada considerada, a situação de referência, ou seja, a situação atual sem SU 

implementadas, tem um volume total de inundação de 2416 m3, correspondendo a um custo 

total de danos de 2,55 milhões de euros. A região do estudo de caso e as alturas de 

inundação em cada área de influência são apresentadas na Figura 4. 

Teoricamente, em cada nó da rede poderia ser colocada uma SU e o modelo de otimização 

iria fornecer uma solução com base nos objetivos específicos do problema. No entanto, o 

resultado seria um problema computacionalmente muito complexo e exigente. Fazendo uma 

pré-avaliação da área em estudo e da situação de referência, o número de potenciais locais 

para a colocação de SU pode ser reduzido. Esta avaliação deve considerar o espaço 

disponível, a viabilidade para a implementação das SU, e seu impacto esperado na redução 

de inundações.  

Depois de analisada a morfologia da região e a situação de referência em termos de 

inundações, foram definidos seis possíveis locais para a implementação de SU (Figura 5). 

Esses locais correspondem aos pontos críticos (viáveis) que envolvem a ocorrência de 

inundações (no próprio nó ou a jusante do mesmo). Para este estudo de caso, considerou-
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se que o volume mínimo e máximo de cada SU é de 100 m3 e 2000 m3, respetivamente. O 

orifício à saída de uma SU pode ter um diâmetro mínimo de 25% do diâmetro máximo, que é 

o diâmetro correspondente da secção transversal da conduta a jusante.  

 

 

Figura 4. Alturas de inundação na situação de referência. 

 

Figura 5. Localização possível para as SU. 

Foram considerados dois exemplos diferentes. Estes envolvem a atribuição de diferentes 

importâncias (peso) aos danos provocados por inundações. O peso das inundações pode 



 

9 
 

variar, por exemplo, de 1 (importante) a 5 (muito importante), de forma a compreender como 

esta importância pode alterar os resultados obtidos. 

- Exemplo A: peso da inundação  = 1 em todos os nós. 

- Exemplo B: peso da inundação  = 5 em todos os nós. 

3.1. Resultado 

Foram testados os dois exemplos, com os resultados descritos em seguida. A Tabela 1 

resume os resultados em termos de SU, volume de armazenamento, dimensões do orifício, 

custo das SU, volume de inundação, custo dos danos causados e custo total. 

Tabela 1. Resultados para os dois exemplos e situação de referência. 

 

O Exemplo A tem uma redução de volume de inundação e custos totais de 71% e 84%, 

respetivamente (sendo 98% a redução de custos associados a danos de inundação). Estes 

resultados representam uma significativa redução de custos em relação à situação de 

referência. Tal acontece porque o modelo de otimização, além de reduzir o total de volumes 

de inundação, evita inundações nas áreas de influência que afetam mais edifícios (ou com 

maior valor tributável), localizando os restantes volumes de inundação em nós com áreas de 

influência que afetam poucos ou nenhuns edifícios. A Figura 6 representa as alturas de 

inundação para o Exemplo A, onde é possível verificar que as alturas de água são muito 

menores em relação à situação de referência. Além disso, note-se que as áreas de 

influência onde existem volumes de inundação afetam poucos edifícios, sendo que nenhuma 

delas afeta edifícios comerciais (que têm maior valor tributável). 

O Exemplo B tem uma redução de volume de inundação e custos totais de 72% e 82%, 

respetivamente (sendo 99% a redução de custos associados a danos de inundação). A 

maioria das SU nesta solução tem dimensões muito superiores às do Exemplo A. A SU1 

possui a dimensão máxima admissível, enquanto a SU5, a única inferior ao Exemplo A, 

 
 SU1 SU2 SU3 SU4 SU5 SU6 SU 

iVinu,i  kDk  Total 

(m
3
) (€ x10

3
) 

Situação 
de 

Referência 

Vol. SU 
(m

3
) 

- - - - - - 0 

2416 2547 2547 
Diam. Orif. 

(mm) 
- - - - - -   

Custo SU 
(€ x10

3
) 

- - - - - - 0 

Exemplo A 

Vol. SU 
(m

3
) 

1282 - 630 868 668 - 3448 

710 54 413 
Diam. Orif. 

(mm) 
351 - 266 429 464 -   

Custo SU 
(€ x10

3
) 

119 - 73 91 76 - 359 

Exemplo B 

Vol. SU 
(m

3
) 

2000 - 728 1704 100 100 4632 

668 39 466 
Diam. Orif. 

(mm) 
253 - 252 290 500 800 - 

Custo SU 
(€ x10

3
) 

161 - 81 144 21 21 427 
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possui a dimensão mínima admissível, uma vez que nesta solução os caudais são mais 

limitados nas SU a montante, existindo ainda a SU6 a jusante, também com a dimensão 

mínima. Apesar das SU5 e SU6 terem os valores mínimos para as suas dimensões, assim 

como os diâmetros máximos permitidos para os seus orifícios, uma análise mais 

pormenorizada do resultado demonstra que os volumes de armazenamento destas SU são 

importantes pois são totalmente utilizados no decorrer da drenagem do evento de 

precipitação. 

Em termos gráficos, as alturas de água do Exemplo B (Figura 7) são muito semelhantes à 

Figura 6, ainda que o volume total de inundação seja ligeiramente inferior. A diferença entre 

os dois exemplos é relativamente pequena, no entanto é possível compreender o efeito do 

peso dado aos danos de inundação. A construção da SU6 ajuda a eliminar o volume de 

inundação numa das áreas de influência inundadas no Exemplo A. Apesar de, do Exemplo 

A para o Exemplo B, existir um aumento de 34% do volume total de armazenamento das 

SU, devido ao efeito de economia de escala esse acréscimo representa apenas 19% de 

aumento de custos das SU. Em contrapartida os danos no Exemplo B reduzem 28% 

relativamente ao Exemplo A. Assim, dada a maior importância atribuída aos danos, o 

Exemplo B resulta numa solução com menos custo de danos que o Exemplo A, mas 

globalmente mais cara (13%). Cabe, portanto, aos decisores avaliar se a redução dos danos 

relativos a inundações compensam económica e socialmente o aumento dos custos de 

construção das SU.  

Note-se nestes exemplos que não é possível reduzir de forma muito significativa as 

inundações quando aumentado o peso dado aos danos. Esta situação está provavelmente 

relacionada com os possíveis locais para a colocação das SU, uma vez que as áreas onde 

as restantes inundações ocorrem se localizam a montante dos mesmos. Em ambos os 

exemplos, a SU2 não é utilizada, uma vez que o nó onde esta se localiza pertence a uma 

área de influência que não provoca qualquer dano e, portanto, não existe a necessidade de 

reduzir o volume de inundação nesse local. Além disso, ligeiramente a jusante da possível 

SU2 encontra-se implementada a SU3. 
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Figura 6. Alturas de inundação no Exemplo A. 

 

Figura 7. Alturas de inundação no Exemplo B. 

4. CONCLUSÃO 

O presente artigo descreve um modelo de decisão e respetiva aplicação computacional, 

OptSU, para a localização otimizada de SU em sistema de drenagem de águas pluviais. Na 

sua resolução foi utilizado um algoritmo SA e o simulador hidráulico EPA-SWMM. Foi 

testado um estudo de caso, inspirado numa rede real de drenagem urbana, sendo 

considerados dois exemplos com diferentes pesos para os custos de inundação. 
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Como esperado, em ambos os exemplos verificou-se uma redução do volume de inundação 

e, consequentemente, dos custos totais relativamente à solução de referência. No entanto 

obtiveram-se diferentes reduções. No Exemplo A, a importância dada aos custos de 

inundação foi igual à dos custos das SU, resultando numa redução de 84% do total de 

custos em relação à situação de referência. No Exemplo B a redução de custos totais foi 

ligeiramente menor, de 82%. Tal significa que o aumento do peso dado aos custos de 

inundação, apesar de permitir uma redução dos danos provocados pela inundação 

relativamente ao Exemplo A, resulta na construção de maiores SU, e consequentemente 

maior custo total. O modelo conseguiu de uma forma eficiente encontrar soluções de custo 

mínimo onde apesar de ainda ocorrerem ligeiras inundações, essas não provocam qualquer 

dano significativo. Em ambos os exemplos, a redução dos danos em relação à situação de 

referência foi quase total (98% no Exemplo A e 99% no Exemplo B).  

Relativamente às funções de custo utilizadas deve referir-se que são baseadas em 

referências bibliográficas para situações semelhantes à do estudo de caso. Numa aplicação 

real mais concreta, estas curvas devem ser determinadas para a área de estudo em 

questão. Além disso, no que diz respeito à função de custo das SU, a curva utilizada não 

inclui o termo de custos fixos, pelo que se recorreu a um valor mínimo para o volume das 

SU. Relativamente às curvas de profundidade vs. dano, deve referir-se que sendo difícil a 

quantificação de todos os danos envolvidos, usou-se uma abordagem em que a 

determinação dos danos teve em conta a influência da altura de água, do tipo de uso do 

solo e o tipo de construção dos edifícios.  

No futuro, os problemas de incerteza relacionados com as alterações climáticas e 

urbanização poderão ser incluídos na abordagem de otimização de forma a obter soluções 

robustas que funcionem bem em todos os cenários possíveis. 
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