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Volvida uma década, o Encontro Nacional de Riscos, na sua
XIV edição, regressou à Universidade de Coimbra. Depois de
vários Encontros terem decorrido de Norte a Sul do território
continental e no arquipélago da Madeira, o XIV Encontro, sobre
“Risco de Cheias e Risco de Inundações Fluviais - Aprender
com o Passado”, voltou a Coimbra para revisitar as cheias e
inundações de 2001, que imprimiram um rasto de destruição em
várias bacias hidrográficas nacionais, com destaque para a do
rio Mondego, onde o rebentamento de vários diques, a jusante
de Coimbra, provocou mais de uma centena de desalojados.
No decurso destas duas décadas, o risco de cheia e de inundação
voltou a manifestar-se, com as inundações de janeiro e fevereiro
de 2016 a causarem avultados prejuízos na área ribeirinha de
Coimbra e, as de dezembro de 2019, a afetarem vastas áreas
da planície aluvial do rio Mondego. Assim, diremos que o
objetivo deste Encontro, à semelhança de outros anteriores,
visou revisitar acontecimentos nefastos, para deles retirar os
ensinamentos que podem transmitir e, assim, aprender com
essa(s) experiência(s) do passado.
Para tal, neste Encontro colocaram-se os agentes de proteção
civil, o órgão de gestão das bacias hidrográficas, a empresa
de gestão da produção de energia da barragem da Aguieira e
o Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso
de Recursos, a discutir com a comunidade científica as causas e
as consequências destes acontecimentos e, sobretudo, a refletir
sobre os desafios que se colocam à gestão integrada desta bacia
hidrográfica, no intuito de evitar/reduzir o risco de cheias e o
consequente risco de inundações no Baixo Mondego.
A expectativa foi a de que, com o envolvimento e articulação
de todos, se pudesse reduzir o risco de inundações no Baixo
Mondego, através do aumento tanto da resiliência das
comunidades, como das capacidades de antecipação e de
resposta dos meios de prevenção e socorro em situação de crise.
A publicação das intervenções proferidas durante este XIV ENR
pretende contribuir para esse desiderato.
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p r e f á ci o

A nível mundial, as cheias e as consequentes inundações fluviais são as catástrofes
mais comuns, representando 44% das manifestações registadas no período compreendido entre 2000 e 2019, de acordo com a United Nations Office for Disaster Risk
Reduction (UNISDR). Afetaram, nesse período, 1,6 mil milhões de pessoas em todo
o mundo, o valor mais elevado quando comparado com outros tipos de catástrofes.
À escala europeia, nestas últimas décadas, as cheias e as inundações representaram
cerca de 1/3 das perdas causadas por fenómenos naturais e, na União Europeia, os
seus respetivos custos anuais médios ultrapassam 4 mil milhões de euros. Também
na região mediterrânea, as cheias e as inundações são consideradas as catástrofes
com maior potencial de destruição, sendo de igual modo as que causaram o maior
número de vítimas mortais e os danos materiais mais elevados.
Em Portugal, as cheias e as inundações foram, de igual modo, o fenómeno natural
mais frequente e mortífero durante o último século. A este propósito, recorde-se o
evento ocorrido de 25 para 26 de novembro de 1967, na área da Grande Lisboa, com
inundações a causarem um elevado número de mortos, a rondar cinco centenas, milhares
de desalojados e inúmeras habitações destruídas. Também as cheias e inundações de
2001 imprimiram um rasto de destruição em várias bacias hidrográficas nacionais,
destacando-se a do rio Mondego, onde o rebentamento de vários diques, a jusante de
Coimbra, provocou mais de uma centena de desalojados. Em dezembro de 2019, apesar
de se terem registado caudais bastante superiores aos assinalados na cheia de 2001,
apenas dois diques colapsaram, deixando também vastas áreas da planície aluvial do rio
Mondego submersas pela água, inúmeras povoações isoladas, estradas cortadas e danos
muito significativos em múltiplas infraestruturas e nos campos agrícolas.
Na bacia do Mondego, à semelhança de outras bacias do território nacional, as
cheias e as inundações são seculares e, apesar das obras de regularização realizadas, elas
continuam a ocorrer, provocando avultados prejuízos. Pode afirmar-se, todavia, que o
estado atual de conhecimento sobre os processos que conduzem à ocorrência de cheias
e de inundações se encontra relativamente bem consolidado, integrando processos
eminentemente naturais, a que se associam outros fatores desencadeantes ou agravantes
de origem antrópica. Como justificar, neste contexto, a contínua manifestação dos riscos
de cheia e de inundação, com consequências mais ou menos gravosas, ano após ano?
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Sob o tema “Risco de Cheias e Risco de Inundações Fluviais. Aprender com
o Passado” decorreu nos dias 16 e 17 de julho de 2021, na Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra, o XIV Encontro Nacional de Riscos em que, à semelhança do
que aconteceu com edições anteriores, se revisitou um acontecimento particularmente
nefasto, cuja efeméride “redonda” ocorreu neste ano, para dele retirar os ensinamentos
que pode transmitir e, assim, aprender com essas experiências. Neste Encontro
colocou-se a comunidade científica, bem como e, sobretudo, os agentes de proteção
civil, os órgãos de soberania regionais/locais, os professores dos ensinos básico e
secundário e a população em geral, a refletir sobre o que fazer em caso de situações de
catástrofe provocadas pela manifestação dos riscos de cheias e de inundações fluviais,
aprendendo com o passado para melhorar o presente e o futuro, tomando consciência
de que a frequência e intensidade destes eventos hidrológicos excecionais têm tendência
para aumentar e afetar um número crescente de pessoas e bens. Discutiu-se, também,
a importância que um eficaz planeamento e ordenamento do território podem ter na
redução destas catástrofes e avaliou-se e refletiu-se sobre a importância da educação
formal na construção de sociedades mais conscientes e resilientes a tais riscos.
Porque a “memória do risco” tem um papel fundamental na evolução do
conhecimento, por ter uma importância determinante na estrutura das ações dos
atores sociais e na escolha das tomadas de decisão, tendo em vista a redução dos
riscos, presentes ou futuros, baseada na experiência adquirida, o livro que agora
se apresenta, para “memória futura”, reúne vários contributos que, de forma
complementar, consolidam os conhecimentos e as aprendizagens que se possam
retirar do estudo de eventos catastróficos passados. Constitui-se por catorze
capítulos, dividido em duas partes; a primeira, sobre “As cheias e o risco de
inundações no Baixo Mondego” e, a segunda, sobre “Riscos de inundação noutras
bacias hidrográficas de Portugal e do Brasil”.
No primeiro capítulo, intitulado “Monitorização da variação secular dos parâmetros
climatológicos em Coimbra: o caso da precipitação para análise de riscos hidrológicos”, da
autoria de Joana Domingues, Maria Alexandra Pais, Paulo Ribeiro, Alcides Pereira
e Vasco Mantas, avalia-se a correlação entre a precipitação, medida na estacão
meteorológica da Av. Dr. Dias da Silva, em Coimbra, e as cheias registadas nesta cidade.
Os resultados obtidos mostram correlações baixas entre os anos de cheias em Coimbra
e os anos de maior precipitação anual, sugerindo a necessidade de integração de maior
10

número de parâmetros de toda a Bacia do Mondego, nomeadamente a intensidade
e a duração da precipitação noutros pontos da bacia, o caudal, assim como o uso e
ocupação do território, características geomorfológicas da bacia, entre outros.
Teresa Fragoso, João Bravo, António Correia e Luís Araújo Santos apresentam, na
sequência o “Estudo das inundações do rio Mondego a jusante da confluência do rio Ceira
até à Ponte Açude”, onde procuram avaliar a adequabilidade da utilização de programas
de simulação dinâmica de Precipitação-Escoamento como ferramenta para a previsão
de cheias. Como caso de estudo adotaram o evento de cheia ocorrido no Mondego,
em dezembro de 2019. Pela análise verificou-se que o coeficiente de rugosidade de
Manning tem uma forte relevância nos resultados obtidos sendo um parâmetro crucial
na calibração do programa, pelo que o conhecimento rigoroso da cobertura vegetal nas
margens do rio se torna fundamental, segundo os autores deste trabalho.
José Alfeu Sá Maques, Nuno Eduardo Simões e Fernando Seabra Santos,
no capítulo seguinte explanam os “Contributos do Laboratório de Hidráulica da
Universidade de Coimbra para o estudo das cheias na região de Coimbra” ao qual,
na sequência das inundações de 2000/2001 e 2016, foi solicitado uma análise
destes eventos. Os estudos requeridos tinham como objetivo explicar as razões da
ocorrência das cheias, avaliar o comportamento dos intervenientes na operação de
gestão das barragens e retirar ensinamentos para a gestão e atuação futuras. Os
resultados obtidos demonstraram que, em ambas as cheias, a gestão das descargas
da barragem da Aguieira não foi feita de acordo com os protocolos em vigor, pois,
a serem seguidos, os caudais máximos e os níveis de água poderiam ter sido muito
reduzidos e as inundações drasticamente mitigadas. Acrescentam, no entanto,
outros fatores agravantes dos respetivos impactes: a deficiente manutenção das
infraestruturas e da limpeza das margens, bem como o assoreamento do leito junto
à cidade de Coimbra. Acresce a necessidade de integração dos conhecimentos mais
atuais no domínio da previsão, seja meteorológica, hidrológica ou hidráulica, e das
tecnologias de comunicação, para que a decisão do operador possa ser mais bem
informada, e que é outra das conclusões evidenciada.
No capítulo seguinte, os autores, João Pardal, Lúcio Cunha, Alexandre
Oliveira Tavares, Pedro Pinto Santos e Luís Leitão, fazem um levantamento
dos “Impactos das grandes cheias do rio Mondego na região de Coimbra - uma
resenha histórica”, através da consulta de bases documentais históricas e registos
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hidrométricos (antigos e atuais). Assim, no período de 1200 a 2021, identificaram
296 cheias, 32 classificadas de catastróficas e 60 de extraordinárias. Entre os
impactos mais relevantes, salientam a perda de vidas humanas, o isolamento das
populações, situações de insalubridade e doenças, perdas agrícolas e na pecuária,
destruição de infraestruturas hidráulicas e vias de comunicação, habitações, igrejas,
conventos e comércio. Concluiram que o Mondego poderá estar parcialmente
“domado” pelas atuais estruturas hidráulicas, mas “não controlado”, por isso é
necessário adaptar o atual sistema de gestão da Bacia Hidrográfica à realidade atual.
Sobre a “Gestão do risco de inundação no Baixo Mondego”, Carlos Luís Tavares
conclui, no capítulo que se segue, que as medidas estruturais de proteção são
fundamentais na redução dos riscos de cheias e de inundações, acrescentando que,
nos eventos de 2000, 2001, 2016 e, principalmente, no de 2019, ficou evidente a
necessidade de serem complementadas com o desenvolvimento de atividades nãoestruturais. Destaca, neste âmbito, o ordenamento do território, a gestão da emergência
e o envolvimento das comunidades locais em todo o processo de gestão do risco.
O “Investimento do POSEUR na Redução de Riscos de Cheias e Inundações. O
Exemplo do Baixo Mondego”, é o título do capítulo da autoria de José Marques
Guedes, no qual se analisa o financiamento comunitário a projetos com o objetivo
de Redução de Riscos de Cheias e Inundações, com especial destaque para os
investimentos aprovados na Bacia Hidrográfica do Mondego. Assim, no que
concerne ao Baixo Mondego foram 7 as operações financiadas, que representam um
investimento total superior a 36 M€, destinados principalmente à limpeza de leitos
e margens (vegetação e/ou materiais), e a ações para reduzir a impermeabilização
dos solos, através da rearborização das margens em zonas críticas.
No capítulo “Projetar o futuro revivendo acontecimentos passados. As cheias do rio
Mondego e a queda da ponte Hintze Ribeiro”, José Antunes do Carmo analisa as cheias
de 2000/2001 que afetaram a cidade de Coimbra e a planície do Baixo Mondego.
Contudo, nesse mesmo ano hidrológico ocorreu a “tragédia de Entre-os-Rios”, com
o colapso da ponte Hintze Ribeiro, provocando a morte de 59 pessoas. O Autor é
perentório ao afirmar que o colapso da ponte Hintze Ribeiro é um exemplo concreto
de resposta do leito aluvionar a alterações antrópicas, só possíveis por manifesta
permissividade, gestão inadequada, negligência e fiscalização inexistente. Acrescenta
que o fenómeno de erosão localizada, em pilares de pontes construídas em fundos
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aluvionares, representa um risco acrescido à segurança da estrutura e dos seus
utilizadores. Enfatiza, por fim, a necessidade de estudar e acompanhar as alterações
do leito junto aos pilares, mas também ao longo de extensões significativas do rio para
montante e para jusante do trecho onde a infraestrutura se encontra implantada.
A segunda parte deste livro, congrega vários capítulos sobre os “Riscos de inundação
noutras bacias hidrográficas de Portugal e do Brasil”. No trabalho apresentado por
Isabel Machado Ferreira, António Bento-Gonçalves e António Vieira, sobre “O risco
hidrológico no município de Braga: contributo para a sua cartografia”, constatou-se que
apesar do risco hidrológico estar inserido no grande grupo dos riscos naturais, uma
vez que a sua manifestação se encontra associada às características do meio natural,
também apresenta várias condicionantes antrópicas, sobretudo relacionadas com
a evolução da urbanização, sendo de destacar, neste município, as construções nas
proximidades dos cursos de água, o aumento das taxas de impermeabilização e as
obstruções nos cursos de água e nos sistemas de drenagem.
Os dois capítulos seguintes, versam sobre a resposta hidrológica de cursos de
água, localizados Nordeste de Português; o primeiro, da autoria de Tamires Bertocco,
Tomás de Figueiredo e Felícia Fonseca, trata “Estimativas de caudal de ponta no
Parque Natural de Montesinho aplicando o método SCS” e avalia a influência que os
lameiros exercem na regulação do ciclo hidrológico em pequenas bacias de drenagem
em zonas de montanha; o segundo, da autoria de Vinícius Kenzo Okada, Tomás de
Figueiredo Felícia Fonseca e Maurício Morerira dos Santos, analisa as “Tendências
de evolução temporal dos caudais médios diários em bacias de montanha do NE de
Portugal”. Os resultados obtidos, no primeiro destes estudos, mostra a influência da
área ocupada por lameiros nas respostas hidrológicas, apontando para um aumento,
em cenários de mudanças climáticas, mais expressivo nos caudais de ponta, quando
os lameiros estão em condição de abandono. No segundo estudo ficou evidente
um decréscimo tanto dos caudais como dos coeficientes de escoamento (valores
médios), com a redução da precipitação a significar caudais abaixo do expectável,
quando se considera apenas a variação espacial das precipitações na região.
No capítulo seguinte, com o título “A vala de Alpiarça e o risco de inundação em
Almeirim”, Samuel Rodrigues Tomé e Luciano Lourenço analisam as inundações
fluviais ocorridas durante mais de um século, na cidade de Almeirim, com o intuito
de perceber se a construção de barragens, no rio Tejo, teve um impacte significativo
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na sua redução, tanto em termos de periodicidade como de altura hidrométrica. Os
resultados mostram que o risco de inundação diminuiu, contudo o seu controlo só
será efetivo quando se promover uma gestão adequada de água descarregada pelas
barragens, em plena concertação entre Portugal e Espanha.
Os capítulos que se seguem, de Antônio Carlos Ribeiro Araújo Júnior e de
Jacques Manz, Raul Reis Amorim e Carmen Ferreira, versam, respetivamente,
sobre as “Inundações urbanas na Amazônia Setentrional, Boa Vista-RR-Brasil” e
sobre a “Interface entre diferentes políticas públicas na gestão do risco de inundações
em Petrópolis, RJ – Brasil”. No primeiro, analisam-se, de forma integrada, fatores
biofísicos e socioeconómicos, essenciais no enquadramento geoespacial do
risco de inundação na cidade de Boa Vista, com o intuito de identificar as áreas
potencialmente perigosas e socialmente vulneráveis a eventos desta natureza,
enquanto no segundo, se analisa a interface entre Políticas Nacionais, seja de
Recursos Hídricos ou de Proteção e Defesa Civil, e Sistemas Nacionais, neste caso,
o de Unidades de Conservação, na gestão do risco de inundações em Petrópolis.
A fechar este livro, Mário Talaia e Pedro Talaia apresentam o capítulo intitulado
“Contribuição da educação na resolução do risco de inundação: caso através da
observação de imagens”, onde exploram a combinação de fundamentos teóricos,
que permitem a interpretação do risco de inundações e a utilização de imagens
de diferentes locais, para mostrar as consequências da manifestação deste risco,
considerando-a como uma valiosa estratégia na prevenção de eventos futuros.
Trata-se, sem dúvida, de um livro de elevada utilidade para investigadores,
decisores públicos, professores e estudantes, com interesse nesta matéria ou com
responsabilidade na análise e gestão dos riscos de cheias e de inundações fluviais. A
expectativa é a de que, com o envolvimento e articulação de todos, se possa reduzir
o risco de inundações no Baixo Mondego, assim como noutras bacias nacionais e
internacionais, através do aumento, tanto da capacidade de antecipação, tornando
as comunidades mais resilientes, como da capacidade de resposta dos meios de
socorro em situação de crise, para mitigar os danos.
Coimbra, 14 de novembro de 2021.
Adélia Nunes
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Resumo: São apresentados 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 prevenção de eventos futuros.
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Abstract: Theoretical foundations that allow the interpretation of flood risk
are presented. Images from different locations are used to show the
consequences of flood risk with respect to a typical river bed or watercourse. The interpretation of the physics involved in explaining
physical phenomena seems to be a valuable contribution to decide
on strategies to be taken to prevent future events.
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Introdução
Na atmosfera há diferentes tipos de circulação e estes podem gerar condições
favoráveis de precipitação atípica com consequentes inundações. São as diferenças
de pressão entre duas isobáricas mais próximas ou mais afastadas que geram a
intensidade da movimentação de massas de ar. Se a pressão aumenta para a
periferia ou se a pressão diminui para a periferia condiciona se há divergência
ou convergência nas massas de ar. Os movimentos das massas de ar com a sua
identidade de pressão, humidade relativa e temperatura se deslocadas para
locais com outras condições atmosféricas podem suscitar precipitação se houver
condensação de vapor de água.
A precipitação pode suscitar movimentação de água na superfície terreste com
elevada energia cinética e uma coluna de água acima do valor normal (médio),
criando um perfil de velocidade vertical também atípico. Estas condições favorecem
a formação de cenários de inundação, surgimento de enxurradas, rebentamento de
diques, arrasto de detritos, subsidência dos solos, e outros como o risco de cheias
e o risco de inundações fluviais afetando milhares de pessoas e com consequentes
efeitos sociais, políticos, económicos e financeiros. Os resultados do passado fazem
aprender a corrigir erros para o futuro.
Neste trabalho apresenta-se uma análise qualitativa que favorece uma descrição da
física envolvida e da sua interpretação através de imagem. São apresentados, a título
de exemplo, inundações recorrentes registadas na zona ribeirinha de Águeda, a zona
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envolvente do baixo-Vouga (e.g. Sernada do Vouga, São João de Loure, Angeja e
Autoestrada A25 junto ao nó 6), em Díli - Timor-Leste, e em Luanda - Angola.
A metodologia apresentada e seguida é sustentada por equações matemáticofísicas que descrevem os fenómenos descritos e que suscitam inundações atípicas, e/ou
danos irreparáveis em estradas, pontes e habitações.
A contribuição qualitativa permite a adoção de estratégias de intervenção para
minimizar o efeito do risco de inundações, através de um mapeamento das zonas
suscetíveis de ocorrer inundação e correntes atípicas de grande intensidade de água.

Fundamentos teórico e resultados através de imagem
Este texto não dispensa a consulta à bibliografia da especialidade. Tem apenas
por objetivo facilitar “um fio condutor” para a interpretação de fenómenos físicos
usando expressões desenvolvidas por diferentes autores.
O conhecimento de algumas propriedades físicas da água é importante. A massa
volúmica da água é cerca de 1000 vezes superior à massa volúmica do ar. De acordo
com o princípio de Arquimedes qualquer corpo mergulhado num fluido (gás ou
líquido) em repouso sofre, por parte deste fluido, uma força vertical debaixo para
cima denominada Impulsão, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado
pelo corpo (Massey, 2002; White, 1983).
Um fluido tem sempre pressão, mas a intensidade de pressão não pode ser
medida diretamente. Todos os instrumentos utilizados na sua medição indicam uma
diferença de pressão. Esta diferença é frequentemente a que existe entre o fluido em
estudo e a atmosfera envolvente. A pressão da atmosfera (isto é, a pressão ambiente
local) é habitualmente utilizada como pressão de referência, isto é, como “zero” da
escala das pressões. Nesse caso, a diferença de pressão registada pelo instrumento de
medida é designada como pressão manométrica ou pressão relativa. Assim, a pressão
absoluta é a pressão dada pela soma da pressão relativa e da pressão atmosférica.
O movimento de um fluido pode ser visualizado como o movimento de diferentes
camadas adjacentes. A resistência ao movimento de cada camada do fluido, sobre a
camada vizinha, é atribuída à viscosidade do fluido. Uma vez que o movimento relativo
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entre camadas adjacentes só é possível se houver forças tangenciais (também chamadas
forças de corte), isto é, forças paralelas às superfícies sobre as quais atuam, as forças que
resistem às forças de corte têm que ter sentido oposto a estas (de acordo com o princípio
da ação e reação), sendo, portanto, também paralelas a essas mesmas superfícies.
Newton postulou que, no movimento retilíneo de um fluido, entre planos
paralelos, a tensão de corte ou tangencial entre duas camadas adjacentes é
proporcional ao gradiente de velocidade na direção perpendicular a essas camadas
O esforço de corte deforma o fluido dando a este a propriedade de escoar, ou
seja, de mudar de forma. O escoamento tem a ver com a facilidade da mudança de
forma do fluido, sob a ação de esforço cortante (tangencial).
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 (Massey, 2002).
A variação da massa de líquido, contida num determinado volume, limitado por
uma superfície durante um certo tempo, é igual ao caudal mássico de líquido através
dessa superfície, durante o mesmo tempo, ou seja, é igual à massa de líquido que nele
entra, diminuída da massa de líquido que dele sai, durante um intervalo de tempo.
O caudal de fluido que escoa pode ser avaliado através da expressão
Qm = ρAv

(1)
em que Qm representa o caudal mássico, ρ a massa volúmica do fluido, A a área
da seção reta de escoamento e v a velocidade média do escoamento.
As correntes de movimento de massas de água em profundidade, devido
à diferença de temperatura que favorece diferentes pressões, podem ocorrer. De
acordo com a literatura da especialidade de mecânica de fluidos (White, 1983;
Massey, 2002; Kay e Nedderman, 2013) um fluido em movimento gera uma força
denominada de arrasto definida por
Fd = (½)CdAρv2

(2)

em que Fd representa a força de arrasto, Cd o coeficiente de arrasto ou de forma, A
a área da secção reta projetada segundo o movimento do fluido, ρ a massa volúmica
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do fluido e v a velocidade do fluido. Cd, parâmetro adimensional, depende do tipo
de escoamento função do número de Reynolds que define a relação entre as forças
de inércia e as forças viscosas.
Na aplicação em zonas urbanas com elevada precipitação, a força de arrasto deve
ser valorizada quando atua perpendicularmente numa área produzindo a pressão
atuante, quando se fala em risco de inundações e corredores de água que geram
caudais anormais que podem ser avaliados através da técnica de medidores de caudal
por calha Parshall. Se a força for obliqua favorece a presença de uma pressão num
corpo e de tensão de corte em superfícies tangenciais e pode arrastar facilmente
grandes corpos sólidos (a relação entre a densidade da água e a densidade de granito,
por exemplo, é cerca de 1:2,6). Na presença de caudais atípicos o escoamento de
água deve ser valorizado para se evitarem catástrofes.
O medidor de caudal Parshall é projetado para medir caudais em diferentes
aplicações e com escoamento do líquido por gravidade, através de calhas que
formam a largura de uma garganta que regista a coluna de água. A altura da coluna
de água que atravessa a garganta é calibrada para informar o caudal de escoamento.
A altura da coluna de água ou nível da água registada na marca da escala, que
por consulta a tabela informa o caudal instantâneo. Há vantagem na utilização do
medidor de caudal Parshall por ser simples através da escala de altura depois de
testado e calibrado.
O controlo automático do medidor de caudal Parshall obriga ao conhecimento
das técnicas de aquisição de dados por instalação de tomas para transdutores
diferenciais de pressão que registam, no tempo, a variação do nível de água e o
consequente caudal de água que atravessa a seção reta de controlo da passagem do
escoamento de água pela garganta. É possível registar dados instantâneos, por hora,
dia, mês ou ano que são enviados para uma sala de comando.
Na aplicação de medidor de caudal Parshall devem ser analisados: profundidade
da água no canal; caudais máximos e mínimos; largura do canal a montante e a
jusante; perda de carga admissível e previsão para caudal futuro.
Outra noção, a valorizar nos escoamentos turbulentos em que as forças de inércia
são dominantes, tem a ver com a aplicabilidade do Teorema de Bernoulli (Kay and
Nedderman, 2013) nas linhas de corrente que são bloqueadas no choque com um
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corpo em que a energia cinética tende para zero aumentando a energia de pressão
desse valor, ou seja, a pressão, em altura manométrica, aumenta de (½)(v2/g).
Em profundidade ou para maior coluna de água, maior será a pressão absoluta
que se regista a um nível mais afastado da superfície livre ou interface líquido/
atmosfera. A pressão absoluta é determinada, como já referido, pela soma da pressão
devida à coluna de água a esse nível de profundidade e da pressão atmosférica
ao nível da interface água/atmosfera. Esta situação está em concordância com a
Equação Fundamental da Hidrostática (Kay and Nedderman, 2013; Massey,
2002), que mostra ser
p = p0 + ρgz

(3)

em que p representa a pressão absoluta ao nível z, p0 a pressão atmosférica,
z a altura de coluna de água, ρ a massa volúmica da água e g a aceleração devida à
gravidade.
A equação de Bernoulli permite escrever
p/(ρg) + v2/(2g) + z = constante1

(4)

em que p/(ρg) representa a energia de pressão, v2/(2g) a energia cinética e z a
energia de posição ou potencial.
A expressão (4) também pode apresentar a forma
p + ρv2/2 + ρgz = constante2

(5)

em que p representa a pressão estática, ρv2/2 a pressão dinâmica e ρgz a
pressão relativa.
A decisão da escolha da aplicação da expressão (4) ou (5) depende do utilizador,
pois são duas vias de interpretação, ou por energia ou por pressão.
Se a uma linha de corrente for aplicada a expressão (5) e essa linha for
bloqueada no seu movimento a pressão p passa a ser p + ρv2/2 e é chamada de
pressão de estagnação.
Uma aplicação é o 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), que foi usado para avaliar o perfil de velocidade da seção
reta transversal do rio Sena, em Paris, França. A partir do perfil de velocidades foi
avaliado o caudal mássico.
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Para uma corrente de fluido em canal aberto, isto é, com superfície livre, apenas
o tubo de Pitot é necessário, para medir a velocidade, uma vez que a diferença entre
as pressões estática e de estagnação é medida diretamente. Mas para escoamento
confinado de um líquido (escoamento sem superfície livre), ou para escoamento
de gás, a indicação do tubo de Pitot corresponde apenas à pressão de estagnação e
torna-se necessário medir a pressão estática, separadamente.
Um tubo de Pitot pode ser de vidro dobrado em ângulo reto, com diâmetro
suficiente para que os efeitos de capilaridade sejam desprezados. Quando se
atingisse o equilíbrio no interior do tubo, o fluido fica parado e a pressão na boca do
tubo excede a pressão do fluido circundante de um montante (1/2)ρv2. O líquido
sobe assim, 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)

(6)

Registado o valor de h facilmente se determina v.
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. Qualquer obstáculo fixo, colocado numa corrente de fluido, dá origem a um
ponto de estagnação, na proximidade da região frontal do obstáculo. De salientar que
a superfície de contorno do próprio objeto é formada por linhas de corrente (dado que
não há escoamento através de uma parede) e o fluido, originalmente em deslocamento
ao longo da linha de corrente, que não se pode dirigir-se simultaneamente para a direita
e/ou para a esquerda, a velocidade terá de ser nula e gera um ponto de estagnação.
A equação de Bernoulli (5) é constante ao longo de uma linha de corrente, para
escoamento permanente e não viscoso de fluido, de massa volúmica constante. Se
a velocidade for reduzida a zero num dado ponto, a pressão nesse ponto aumentará
de (1/2)ρv2 (se não houver cota z). Para um fluido de massa volúmica constante,
a grandeza p + (1/2)ρv2 é conhecida como pressão de estagnação dessa linha de
corrente, enquanto que (1/2)ρv2 (que é a parcela de pressão de estagnação devida
ao movimento) é conhecida como pressão dinâmica.
No caso de inundações é necessário, muitas vezes, a utilização de bombas
centrifugas. Estas devem ser projetadas considerando perdas de carga na admissão e
descarga da linha de instalação com a bomba.
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As perdas de carga podem ser determinadas aplicando as expressões em termos
de pressão ou em termos de altura.
Δptotal = Δplinha-tubagem + Δpacessórios (Pa)

(7)

htotal = hlinha-tubagem + hacessórios (m)

(8)
em que Δp representa uma diferença de pressão e h uma altura manométrica.
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.
A equação de Bernoulli generalizada permite escrever
p1/(ρg) + v12/(2g) + z1 + hbomba = p2/(ρg) + v22/(2g) + z2 + htotais

(9)

A perda de pressão total que se regista na linha de tubagem e acessórios, deve ser
compensada pelas carateristicas de funcionamento da bomba a usar de modo a ser
mantido o caudal de circulação.
O risco de existir cavitação está ligado aos pontos do domínio que registam menores
pressões, a ponto de poderem formar-se localmente bolhas de vapor ou de gases normalmente dissolvidos no líquido, que impedem a circulação do caudal de líquido. Para assegurar que tal situação não aconteça, deve-se assegurar que, na zona crítica (no caso vertente, a
vizinhança imediata do rotor, do lado da aspiração), a pressão absoluta se mantém sempre
superior à correspondente pressão de vapor, nas condições de temperatura.
A altura de carga é representada pela margem de carga na aspiração e é
representada por NPSH (Net Positive Suction Head), em que o NPSHb necessário
é definido pelo construtor e o correspondente ao valor indicado no catálogo através
das características da bomba. O projetista deve calcular para a instalação a usar, na
admissão da bomba centrifuga, o valor NPSHi da instalação.
Para se evitar os danos eventuais causados pela cavitação, ou seja, ruído,
vibração, redução da eficiência e danos nas pás do rotor, deve ser garantida que a
pressão local em todo o interior da bomba seja superior à pressão de vapor. NPSHi
pode ser determinado por
NPSHi = (pb – pv)/(ρg) – (z1 + hT)

(10)

em que pb representa a pressão atmosférica (Pa), pv a pressão de vapor à entrada
da bomba (Pa), z1 a altura da bomba (m), ou seja, desnível entre a superfície livre de
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água e a aspiração da bomba e hT a perda na tubagem e acessórios na aspiração (m).
Se NPSHb < NPSHi não há condições para se registar cavitação.
A seleção de uma bomba para uma instalação é baseada, salvo melhor opinião,
pelas características do fabricante, ou seja, caudal do fluido a transportar; perdas
de carga (tubos e acessórios); desnível geométrico que a bomba deve vencer; curva
característica da instalação; escolha da bomba função das características do fabricante;
escolha da bomba que tenha no seu ponto de rendimento máximo, um caudal de
escoamento e uma perda de carga próximas dos resultados obtidos no projeto.

Observação de imagens
Zona ribeirinha de Águeda
A inundação na zona ribeirinhas do concelho de Águeda (fot, 1), é uma questão
problemática que se repete a cada ano com invasão das águas para a zona habitacional
e comércio, fazendo muitas vezes a interdição das vias de comunicação por terra. A
subida das águas do rio Águeda é algo esperado a cada ano. A responsabilidade deste
quadro anormal, ou quiçá normal, é das chuvas intensas e persistentes.

Fot. 1 - Zona ribeirinha de Águeda na ponte. / Photo 1 - Agueda riverside area near the bridge.
(Fonte/Source: https://www.jb.pt/2021/02/inundacoes-nas-zonas-ribeirinhas-do-concelhode-agueda-com-fotos/)
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As zonas consideradas mais baixas face à coluna de água que se forma são as
problemáticas. Se o tempo atmosférico é responsável por inundações atípicas também
o é face à melhoria das condições. A descida gradual da coluna de água converge para
a abertura da circulação rodoviária de modo que a vida volte ao normal.

Zona envolvente do baixo-Vouga (e.g. Sernada do Vouga, São João de Loure,
Angeja e Autoestrada A25 junto ao nó 6)
Mostramos o estado do tempo atmosférico na A25 (fot.2).

Fot. 2 - Autoestrada A25. / Photo 2 - Motorway A25.
(Fonte/Source: https://www.jn.pt/local/noticias/aveiro/aveiro/a25-cortada-em-aveirodevido-a-agua-na-autoestrada-11641222.html).

Uma notícia de 20 dezembro 2019 informava que A25 reabriu ao trânsito na
zona de Albergaria-a-Velha. Na prática a circulação na A25 tinha sido cortada,
devido à existência de água na via rodoviária, nos dois sentidos, entre o do estádio
municipal de Aveiro e o nó de Angeja perto de Albergaria-a-Velha. O corte à
circulação rodoviária deveu-se à existência de um lençol de água na A25.
As águas do rio Vouga galgaram as margens do rio Vouga (em diferentes zonas
como por exemplo S. João de Loure e Angeja) e a subida das águas assim como a inundação de campos agrícolas ultrapassou a cota de segurança para a circulação rodoviária.
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Esta situação jamais poderia ocorrer pois as vias rodoviárias rápidas devem estar, sempre, acima da linha de segurança de inundações. O corte da passagem de viaturas no
nó do estádio municipal foi impróprio pois os automobilistas ao serem obrigados a
entrarem na A17 foram indiciados a stress pois o transito estava bloqueado. A saída
para a rotunda que faz a via rodoviária entre Aveiro e Oiã estava quase bloqueada o
que fez o trânsito não fluir em algumas horas. Um dos autores vivenciou esta problemática e questiona-se porque a segurança não estava antes localizada no nó entre a
via rodoviária Aveiro – Cacia para a A25? Entrar na A25 foi entrar num labirinto sem
solução imediata. A alternativa demorada passou por usar, depois da saída da A17, a
via rodoviária Aveiro – Oiã e entrar na A1 para sair em Albergaria-a-Velha.
Uma outra notícia faz referência que o mau tempo trouxe cheias e inundações
ao Concelho de Albergaria-a-Velha (https://www.terranova.pt/noticia/sociedade/
mau-tempo-trouxe-cheias-e-inundacoes-ao-concelho-de-albergaria-velha) tendo os
rios Vouga e Caima inundado margens de campos agrícolas e zonas urbanas.
Na zona da Sernada-do-Vouga, ao longo de anos, está bem vincada a ação da
força de corte da água do rio Vouga em inundações. A jusante da ponte de Sernada
(que serve a via ferroviária e a via rodoviária) tirar toneladas de areia fez o leito
ficar descaracterizado e as grandes covas para a retirada de areia, para diferentes
aplicações, foram preenchidas pela retirada de areia da margem esquerda do rio
Vouga a montante da ponte. Terras de lavradio desapareceram e o leito do rio foi
deslocado para a margem esquerda. Esta situação tem a ver com a ação da força de
corte devido a um regime turbulento que cavou toda a margem esquerda de terras
de cultivo. As linhas de corrente de acordo com a expressão (4) ou (5) aumentaram
a força de arrastamento de detritos.
Os pilares da ponte tiveram de ser defendidos, mais tarde, através de duas
condições: um dique a jusante foi construído com enormes pedras para segurar a
coluna de água e minimizar a energia cinética que condiciona a tensão de corte e,
construção de base em betão armado nos pilares da ponte. Na reparação dos pilares
da ponte houve o cuidado de na altura normal da coluna de água a parede ser
em forma de cunha segundo a linha longitudinal do rio. Esta situação fez reduzir
abruptamente o efeito da anulação da energia cinética em energia de pressão, como
se interpreta de não se tornar p + (1/2)ρv2 é conhecida como pressão de estagnação.
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Zona envolvente da cidade de Luanda - Angola
Uma notícia de 16 de março de 2021, mostou inundações em Luanda (fot. 3),
em que informou que condições anómalas de tempo atmosférico que gerou
precipitação intensa e causou grandes dificuldades ao trânsito e população em geral.
As chuvas torrenciais causaram inundações, quedas de árvores, desabamentos de
casas e obrigou ao corte de várias vias de comunicação rodoviárias.
É também reportado que as grandes massas de água em movimento deslocaram
detritos e lama dificultando a circulação de moradores (https://novojornal.
co.ao/sociedade/interior/chuvalixo-aguaceiros-param-luanda-e-anunciamcatastrofe-101867.html e https://guardiao-ao.com/2021/04/19/video-inundacoese-charcos-em-muitas-zonas-de-luanda/). A imagem do lado direito da fot. 3 mostra
um exemplo da dificuldade de movimentação de transeuntes.

Fot. 3 – Inundações em Luanda. / Photo 3 – Floods in Luanda.
(Fonte/Source: https://www.publico.pt/2021/03/16/mundo/noticia/morte-duas-criancasdesaparecidas-inundacoes-luanda-1954670).

Zona envolvente da cidade Dili – Timor-Leste
É mostrado inequivocamente o exemplo nefasto que os fundamentos teóricos
apresentam para a interpretação física do fenómeno ocorrido (fot. 4), ou seja, chuvas
torrenciais que originaram inundações com uma coluna de água acima da média e
com escoamento de água com elevada energia cinética, no dia 4 de abril de 2021.
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As imagens da fot. 4, na sua globalidade, mostram a ação da intensidade da
força de corte e como em bloqueio das linhas de corrente uma alta energia cinética
faz aumentar abruptamente a energia de pressão que provoca estrados. Observa-se
o cavar de uma zona onde uma habitação teve graves problemas de equilíbrio. O
planeamento urbano deve considerar sempre os vários tipos de escoamento da água
e potenciar zonas de desastre colocando barreias protetoras que encaminhem as
linhas de corrente pelos obstáculos não gerando os chamados turbilhões que podem
cavar alicerces ou barreiras.
Um balanço total dos estragos (https://tvi24.iol.pt/videos/internacional/asimagens-que-chegam-das-cheias-em-dili/606982c10cf280db4101a31e e https://
expresso.pt/internacional/2021-04-04-Timor.-Inundacoes-em-Dili-provocampelo-menos-11-mortos-a02728b3) mostrou que se registaram danos avultados
em casas privadas, estabelecimentos comerciais, várias infraestruturas de edifícios
incluindo estradas e pontes.

Fot 4 – Inundações em Dili. / Photo. 4 – Floods in Dili.
(Fonte: https://tvi24.iol.pt/videos/internacional/as-imagens-que-chegam-das-cheias-emdili/606982c10cf280db4101a31e).
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Uma melhoria do tempo atmosférico associado à presença de maré baixa
permitiu que grandes massas de água que atingiram cerca de 2m coluna
de água escoassem em direção ao mar. No entanto muita da população foi
obrigada a abandonar as suas residências. A Avenida Portugal, como mostra
uma imagem da fot. 4 foi afetada devido ao pavimento ter abatido o que
indicia uma energia cinética significativa que suscitou alta tensão de corte e
pressão de estagnação.

Considerações finais
Os fundamentos teóricos apresentados são o alicerce para a interpretação física
dos fenómenos observados através de diferentes imagens.
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.
A apresentação do uso de bombas centrifugas e sua aplicação pode permitir
aliviar a coluna de água em zonas habitadas.
Em conclusão final poder-se-á afirmar que este trabalho, no geral, alerta para
diferentes cenários que suscitam risco de catástrofe.
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11
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Geografia dos Incêndios Florestais. 50 anos de Incêndios a queimar Portugal;

13

Efeitos dos Incêndios Florestais nos Solos de Portugal.

14

Floresta, Incêndios e Educação;

15

Redução do Risco e Educação.
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