
Resumo 

 

O presente trabalho estuda os métodos de dimensionamento das bacias de retenção de 

águas pluviais, quando aplicadas na função de diferimento dos caudais afluentes a uma 

passagem hidráulica já existente. 

Visa-se, sobretudo, a elaboração de uma possível metodologia de dimensionamento 

destas bacias de retenção a que subjaz preocupações ao nível do planeamento 

territorial. Assim, propõe-se que a bacia de retenção seja construída nos próprios 

terrenos a urbanizar e, por isso, não necessariamente próximo da passagem hidráulica 

(PH) que se pretende defender dos caudais excessivos. Em última análise, pretendese 

conceber uma solução em que o ónus dos custos de construção desse instrumento de 

retenção de caudais seja imputado directamente aos que determinam a sua própria 

construção. 

O ponto de partida para a elaboração desta metodologia é a descrição dos vários tipos 

de bacias de retenção existentes, as suas multifuncionalidades e aplicações. São 

também analisadas as várias abordagens ao dimensionamento de bacias de retenção 

de águas pluviais, estudados os principais factores que contribuem para o incremento 

do escoamento na bacia e o respectivo efeito e apresentados os critérios de 

dimensionamento hidrológico, hidráulico e estrutural da bacia de retenção. 

Por último, é apresentado um caso de estudo demonstrativo do cálculo do volume de 

armazenamento, no qual são ponderadas as diferentes variáveis que lhe estão 

inerentes: a altura de água a montante do orifício de saída e as respectivas 

características físicas, entre outras. 
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Abstract 

 

The present work studies the dimensioning method for retention basins of rainwater 

whenever they are applied to control the flows at the entrance of an already existing 

water culvert under a road. The main idea is to establish one possible methodology for 

the dimensioning of these retention basins towards a better urban planning. Indeed, the 

proposal is to build them at very same place where the new urbanizations are going to 

grow instead of next to the water culvert that we wish to protect from these excessive 

flows. In other words, it is aimed to design one solution where the construction’s costs of 

these water retention instrument’s are charged directly to those that determine its own 

construction. 

The first step was making the description of the several tips of retention basins, its 

functionalities and applications. It was also analyzed different approaches towards the 

dimensioning of the retention basins, studied the main factors that contribute to the 

speed increment of the flows and presented the various criteria for the hydrologic, 

hydraulic and structural calculations. 

Finally, it is presented one case-study demonstrative of water storage calculation’s 

where the several variables were assembled and weighted: water height at upstream of 

the exit hole, as well as the exit hole physical’s characteristics, among several others. 
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