
Resumo 

No estado actual da filosofia da investigação, o conhecimento cientifíco ácerca de um determinado 

problema varia entre dois casos limites:  

a) Dedução de um modelo matemático baseado em determinado número de premissas, o que 

pressupõe o conhecimento ou definição prévia dos parâmetros intervenientes no problema a resolver. 

A aplicabilidade e fidedignidade desse modelo matemático deduzido "à priori" terá de ser confirmada 

por recorrêncla ao método experimental, comparando os valores obtidos nos ensaios em modelo com 

os valores obtidos a partir do modelo matemático.  

Na realidade, é perfeitamente possível construir um modelo matemático sem qualquer falha na sua 

estrutura lógica mas que, por se apoiar em premissas inadequadas, não tem qualquer 

correspondência com o problema real em estudo.  

b) Inexistêncla de qualquer modelo matemático que permita sequer uma solução aproximada do 

problema. Neste caso, a problemática é completamente inversa da referida na alínea (a). Aqui surge-

nos em primeiro lugar a necessidade de recorrer ao método experimental para ir armazenando 

informação sobre a influência da variação dos diversos parâmetros que se consideram como 

representativos do fenómeno. Com base neste volume de informação, começa todo um trabalho de 

pesquisa de correlações entre os diferentes parâmetros. A existência ou não existência de 

correlações entre esses parâmetros permitirá (ou não) detectar a possibilidade de definir modelos 

matemáticos mais ou menos complexos, recorrendo a ajustes ditados quer pela experiência anterior 

quer pela intuição do investigador.  

Como é lógico entre estes dois casos limites situa-se toda uma gama de problemas em que existe 

uma solução de compromisso entre o modelo matemático adoptado (em geral admitindo um conjunto 

de simplificações que tornam o problema resolúvel, o que tem como contrapartida o facto de a 

solução encontrada apenas ser válida dentro de certos limites) e a recorrência a métodos 

experimentais que permitam quantificar valores com os quais se possam defini r critérios de resolução 

do problema.  

Um caso clássico de "simbiose" entre a análise matemática e o método experlmental, é o problema 

da determinação do coeficiente de resistência de um dado corpo mergulhado num fluido em 

movimento. Por consideração da Análise Dimensional conclui-se que ele é função da forma do corpo 

e do número de REYNOLDS correspondente a um dado escoamento.  

CD = CD (Forma do corpo, Re)         (1.1)  
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O significado dos símbolos referidos é o habitualmente utilizado em qualquer livro de Mecânica dos 

Fluidos (ver Anexo Simbologia).  

Chegados a este ponto, apenas poderemos quantificar os valores de CD para cada caso recorrendo 

aos valores determinados por via experimental (obtidos a partir de ensaios realizados em modelo 

reduzido fixo num túnel de vento ou num canal de água).  

A utilização de escalas reduzidas implica adopção de critérios de semelhança que, na impossibilidade 

de serem simultâneamente satisfeitos durante um ensaio (salvo no caso de ensaios em protótipo, em 

que todas as escalas a usar serão numericamente iguais à unidade), traz como consequência uma 

particularização do problema e, como tal, a necessidade de se ter grande cuidado na extrapolação 

dos resultados do modelo para o protótipo.  

De tudo o que anteriormente se disse se pode inferir que a via experimental é uma ferramenta 

imprescindível quer no tocante a investigação fundamental quer no que se refere à investigação 

aplicada, neste caso como aferidora de modelos matemáticos, como complemento desse modelo na 

quantificação dos valores numéricos referentes a casos particulares ou ainda, e no momento actual 

talvez mais importante, como fornecedora de elementos de base que permitam o armazenamento de 

dados necessários à formulação de um modelo matemático (em geral mais cómodo de utilizar).  

Podemos, a finalizar, dizer que os dados colhidos por via experimental nunca são dados inúteis, na 

medida em que pelo menos, nos indicam quais as vias pelas quais, com a tecnologia existente, não 

se pode atacar um problema.  

É um dos objectivos do presente trabalho o chamar a atenção para este facto, trabalhando com uma 

das variáveis utilizadas em problemas de Mecânica dos Fluidos e de Hidráulica Aplicada: a pressão.  

Dar-se-á uma panorâmica dos meios à disposição do Engenheiro para a resolução de questões do 

domínio da Hidráulica, focando a impossibilidade que há, no momento actual, de realizar a medição 

de pressões instantâneas em pontos no interior do domínio do fluido, bem como os avanços já 

alcançados no domínio da detecção de pressões (médias e flutuações) em contornos de superfícies 

sólidas em contacto com o fluido em movimento.  


