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RESUMO

• Apresentam-se fundamentos teóricos que 
permitem a interpretação do risco de inundações.

• São usadas imagens de diferentes locais para 
mostrar as consequências do risco de enchente face 
ao leito normal de um rio ou linha de água.

• A interpretação da física envolvida na interpretação 
dos fenómenos físicos parece ser uma valiosa 
contribuição para se tomarem estratégias de 
intervenção.



Fundamentos Teóricos 1/7

• Um fluido é constituído por linhas de corrente que 
são curvas imaginárias, tomadas através do fluido, 
para indicar a direção da velocidade em diversos 
pontos.

• As linhas de corrente não podem cortar-se, pois, em 
caso positivo, a partícula (que estivesse no ponto de 
intersecção das linhas de corrente) teria velocidades 
diferentes ao mesmo tempo, o que não é possível.

• Um fluido em movimento gera uma força 
denominada de arrasto definida por Fd = (½)CdAρv
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Fundamentos Teóricos 2/7
• O caudal de fluido que escoa através de uma secção reta 

pode ser avaliado através da expressão    Qm = ρAv
• O caudal mássico pode ser registado por aplicação  de 

medidor Parshall
• O caudal mássico pode ser registado por aplicação do 

tubo de Pitot (instrumento de medição de velocidade 
muito utilizado para medir a velocidade de fluidos e usa-
se em hidrologia para medir indiretamente um caudal).

• Aplicação a uma linha de corrente da equação de 
Bernoulli



Fundamentos Teóricos 3/7
• A equação de Bernoulli permite escrever

p/(ρg) + v2/(2g) + z = constante1

em que p/(ρg) representa a energia de pressão, v2/(2g) a

energia cinética e z a energia de posição ou potencial.

• A equação pode apresentar a alternativa

p + ρv2/2 + ρgz = constante2

em que p representa a pressão estática, ρv2/2 a pressão

dinâmica e ρgz a pressão relativa.



Fundamentos Teóricos 4/7
• Se a uma linha de corrente for aplicada a equação

p + ρv2/2 + ρgz = constante2

e se essa linha for bloqueada no seu movimento

a pressão p registada passa a ser

p + ρv2/2 (devido a ser anulada a pressão dinâmica) e será

chamada de pressão de estagnação.



Fundamentos Teóricos 5/7
•Num tubo de Pitot o líquido sobe, na parte vertical do

tubo, até uma altura h acima da superfície livre da

interface líquido/atmosfera de um valor h = Δp/(ρg) =

v2/(2g). Registado o valor de h facilmente se determina v e

o caudal Q.

• Conclui-se que numa linha de corrente de fluido em

escoamento, chama-se ponto de estagnação a um ponto

onde a velocidade é reduzida a zero, independentemente

de efeitos de viscosidade (analogia vivenciada … como?)



Fundamentos Teóricos 6/7
• Para a escolha de uma bomba as perdas de carga podem ser

determinadas aplicando as expressões em termos de pressão ou

em termos de altura. Δptotal = Δplinha-tubagem + Δpacessórios (Pa)

htotal = hlinha-tubagem + hacessórios (m)

• A escolha de uma bomba centrifuga baseia-se no conhecimento

do caudal mássico e na altura manométrica total (admissão e

descarga). São usadas curvas características do fabricante que são

confrontadas com a curva da instalação a usar. A interseção das

duas curvas permite a escolha da bomba no seu ponto otimizado.



Fundamentos Teóricos 7/7
•A equação de Bernoulli generalizada permite escrever

p1/(ρg) + v1
2/(2g) + z1 + hbomba = p2/(ρg) + v2

2/(2g) + z2 +

htotais

•A perda de pressão total que se regista na linha de

tubagem e acessórios, deve ser compensada pelas

caraterísticas de funcionamento da bomba a usar de

modo a ser mantido o caudal de circulação.

• O risco de existir cavitação 



zona ribeirinha de Águeda



zona envolvente do baixo-Vouga (e.g. Sernada do Vouga,

São João de Loure, Angeja e Autoestrada A25 junto ao nó 6)



zona envolvente da cidade de Luanda - Angola



zona envolvente da cidade Dili – Timor-Leste (1/2)



zona envolvente da cidade Dili – Timor-Leste (2/2)



Considerações finais (1/2)

São consideradas imagens que mostram o colapso do equilíbrio

sustentável de zonas urbanas e rusticas, do impacto em pavimentos

de estradas, habitações com derrocada, altura de coluna de água

acima de níveis de segurança, planeamento de locais de residência

em que as vias de escoamento deveriam ser investigadas e

interpretadas através de medidores de caudal, conhecimento da

energia cinética das linhas de corrente da água de modo a proteger

zonas com barreias que reduzam o cavar em profundidade e a

energia de pressão em pontos de estagnação e outras situações.



Considerações finais (2/2)

A apresentação do uso de bombas centrifugas e sua aplicação

pode permitir aliviar a coluna de água em zonas habitadas.

A consulta de literatura da especialidade é sempre oportuna.



Risco de Cheias e Risco de Inundações Fluviais.
Aprender com o Passado

16 de julho de 2021

CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO NA 
RESOLUÇÃO DO RISCO DE 

INUNDAÇÃO: CASO ATRAVÉS DA 
OBSERVAÇÃO DE IMAGENS

Mário Talaia (Univ. de Aveiro)

Pedro Talaia (Univ. Nacional Timor Lorosa’e - Timor-Leste


