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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Engenharia do Ambiente 

 

Unidade Curricular: 909909 - Dinâmica de Fluídos 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 521 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Nuno Bartolomeu Mendes Godinho 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150 30       30                               90 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se com esta unidade curricular que o aluno adquira competências nas seguintes áreas: 

Dimensões e unidades. Distribuição da pressão hidrostática. Regimes de escoamento: Número de Reynolds. Energia dos 
escoamentos: a equação de Bernoulli. Escoamento em camadas-limite. Escoamentos e condutas fechadas e condutas abertas. 
Diagrama de Moody. Perdas de carga por atrito e acidentais em condutas. Escolha de bombas centrífugas. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Grandezas físicas e unidades; 2. Tipos de escoamento; 3. Energia dos escoamentos; 4. Quantidade de movimento; 5. 
Estabelecimento do movimento; 6. Escoamentos em pressão; 7. Escoamento em superfície livre (regime uniforme); 8. 
Escoamento com superfície livre (regime permanente); 9. Medições hidráulicas; 10. Bombas centrífuga 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O programa desta unidade curricular é composto por dois blocos de matérias: aulas teóricas e aulas práticas. Estes diferentes 
tipos de aulas estão interligados entre si. Nas aulas teóricas são expostos os conceitos, os fundamentos teóricos, necessários à 
compreensão do escoamento sobre pressão e do escoamento em superfície livre. As aulas práticas laboratoriais são de dois 
tipos: 1) os estudantes usam a bancada hidráulica didática (Laboratório Hidráulica) para realizar alguns trabalhos práticos, como 
por exemplo “dedução do Teorema de Bernoulli”, “determinação de perda de cargas em acidentes”, “dedução do teorema de 
Torricelli” e “representação da curva característica de uma bomba”. 2) Nas restantes aulas práticas laboratoriais, os estudantes 
resolvem exercícios 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As metodologias de ensino são, essencialmente, aulas expositivas e aulas práticas laboratoriais que incluem aulas no 
Laboratório de Hidráulica (nomeadamente na bancada didática de hidráulica) e aulas de resolução de problemas.  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Apesar dos temas desta unidade curricular se basearem em conceitos teóricos bem estabelecidos em bibliografia da 
especialidade, existe a preocupação de que os estudantes apliquem os conhecimentos com elaboração de trabalhos práticos, 
por se considerar ser a melhor forma de adquirir conhecimentos nestas áreas. A apreensão doa assuntos é feita em três níveis 
contribuindo para consolidar os conhecimentos: 1) as aulas expositivas sobre os temas do programa (grandezas físicas e 
unidades, tipos de escoamento energia dos escoamentos, quantidade de movimento, estabelecimento do movimento, 
escoamentos em pressão, escoamento em superfície livre, medições hidráulicas e bombas centrífugas); 2)as aulas na bancada 
hidráulica, onde os estudantes se familiarizam com os principais conceitos teóricos de escoamento sobre pressão de uma forma 
didática e 3) por fim são ainda efetuadas aulas de problemas de conceitos teóricos e de dimensionamento de equipamentos 



Página 2 de 2 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A classificação final resulta da avaliação feita em exame final (ou duas frequências) que os alunos têm acesso após uma 
participação positiva em 75% das aulas teórico-práticas 
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