
Resumo 

A orientação dada ao trabalho permitiu a sua divisão em três partes distintas, a cada uma das quais 

fizemos corresponder um capítulo.  

No Capítulo 2.º, apresenta-se o estudo teórico da camada limite, começando pela análise das 

equações de continuidade e de Navier-Stokes, como introdução aos assuntos subsequentes. Faz-se 

seguidamente a dedução das equações da camada limite e apresentam-se algumas considerações à 

cerca de camadas limite laminares. A terceira parte do capítulo é dedicada ao estudo da transição do 

movimento laminar para turbulento, enquanto que a quarta e última diz respeito ao estudo das 

camadas limite turbulentas, encarado sob o ponto de vista estatístico.  

No Capítulo 3.º, são expostos métodos práticos, exactos ou aproximados, que podem ser utilizados 

na determinação dos valores das grandezas que caracterizam uma dada camada limite, começando 

por se analisar o caso de movimento laminar. O método de Pohlhausen-Holstein-Bohlen é tratado 

com certo pormenor, enquanto que outros processos de cálculo são referidos mais sucintamente, 

dada a semelhança existente em relação ao primeiro. Segue-se a consideração de camadas limite 

turbulentas, estudadas por métodos aproximados que, tal como os correspondentes às laminares, se 

baseiam nas equações integrais da quantidade de movimento e da energia. Conclui-se o capítulo 

com a exposição de duas das mais importantes teorias semi-empíricas a que pode recorrer-se para o 

estudo da camada limite - as teorias de Von Kármán e de Prandtl.  

No Capítulo 4.º, é apresentado o estudo da distribuição de velocidades em escoamentos interiores, 

ou seja, aqueles em que o líquido ou gás é confinado, total ou parcialmente, por paredes sólidas, de 

tal modo dispostas que, através de todo o domínio fluido, o movimento tenha características dum 

escoamento em camada limite. Não há, portanto, uma distinção entre camada limite e escoamento 

exterior a esta. Começa por se analisar o problema à luz das teorias de Prandtl e Von Kármán, para 

em seguida se apresentar uma contribuição para o estudo destes escoamentos, considerando-se o 

problema tridimensional, em vez de bidimensional como haviam feito aqueles investigadores. 

Finalmente, descrevem-se as determinações experimentais que confirmam a hipótese proposta. O 

fluido utilizado nos ensaios foi o ar, de modo a poder-se usufruir das vantagens que oferecia a 

utilização do túnel aerodinâmico recentemente adquirido para o Laboratório de Hidráulica.  


