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Este artigo tem como objectivo primordial fornecer um exemplo da matemática como instrumento 
principal da compreensão do mundo. Muitos outros exemplos poderiam ser dados a alunos de matemática 
ou de física de 12 º ano, pois é extraordinariamente importante que os alunos quando chegados a este ano 
terminal do ensino secundário, se consciencializem que a matemática não é apenas algo que se aprende 
para poder passar os exames e poder eventualmente ingressar na faculdade ! A matemática não é um livro 
de receitas ! A matemática é a linguagem que a natureza escolheu para nos contar a história da sua vida e 
que bela história que é. Isto não quer dizer que a matemática deva ser confundida c/ áreas ditas afins, 
como a informática  ou, de forma mais particular, a programação, mesmo quando são necessários alguns 
conhecimentos de matemática para praticar com sucesso qualquer uma delas. O que se pretende 
demonstrar com este artigo é tão somente o facto de que a matemática é omnipresente. Um magnífico 
exemplo desta omnipresença é a explicação da experiência da garrafa cheia de liquido e com o furo na 
base. Peçam aos vossos alunos que realizem a experiência ( cujo material é mínimo ) e solicitem-lhes 
depois comentários antes de apresentar o modelo descrito neste artigo e verão que conseguiram  
“converter”  alguns espíritos. 
 
A turbulência aérea é apenas um dos fenómenos que a Dinâmica dos Fluidos pretende explicar. Através 
da resolução de equações diferenciais apropriadas, os matemáticos podem criar simulações em 
computador de casos de turbulência observados. 
 
Eis um exemplo. O modelo começa com a representação de uma camada de ar . Em cima e em baixo 
desta camada, o ar desloca-se com velocidades diferentes. 
 

Em cima está uma representação gráfica antes da formação da turbulência. 
 

Como resultado das diferentes velocidades e direcções na camada de ar, o fluido começa a executar uma 
série de “saltos”, dando origem a espirais de forma bastante complexa. Na figura é apenas mostrada a 
representação de uma camada de ar. Todo este processo dá origem a ar mais pesado ( resultado da 
turbulência ) e a ar mais leve ( sem turbulência ), onde o ar mais pesado tende a baixar e o mais leve a 
subir. Mas antes de se chegar a esta situação de ar mais pesado em baixo e ar mais leve em cima, há um 
ponto onde esta situação ainda não se definiu. É esta situação de indefinição que gera a turbulência  sobre 
o avião, dando origem às espirais de turbulência. Estas espirais tendem a ser dez vezes maiores que um 
Jumbo ( mostrado a meio da figura ). 
 

Na figura está representada uma camada de ar com turbulência em formação. 
É mostrado um avião para fornecer uma ideia da escala. 
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Turbulência gerada em laboratório : a experiência do tanque oscilante 
 

Experiências em laboratório também podem mostrar turbulência ( cf. figura acima ). Na experiência do 
tanque oscilante a turbulência é mínima, quando comparada com a turbulência nas altas atmosferas, mas o 
fenómeno é essencialmente o mesmo. 
 
Depois de todo este intróito, perguntamo-nos : “onde é que está a matemática nisto tudo”. É óbvio para 
todos que a simulação em computador tem de se basear num modelo matemático da água ou do ar. 
 
O ar é apenas um exemplo. A água é outro caso que pode ser usado pela Dinâmica dos Fluidos, que é de 
extrema importância pois inclui como sub-disciplina a área da Aerodinâmica, que mais não é do que a 
ciência que estuda o meio pela qual os aviões se mantêm no ar. A ciência da Dinâmica dos Fluidos está 
extremamente matematizada. Sem aprofundar demasiado o assunto é objectivo deste artigo mostrar 
alguns dos processos formais associados a este disciplina. Para isso vamos tentar proceder à elaboração 
de um modelo matemático que permita depois efectuar a simulação e tentar retirar algumas conclusões 
sobre o que se passa de facto na realidade.  
 
Os matemáticos usam campos vectoriais para representar o movimento dos fluidos. Vector é uma 
entidade matemática que tem magnitude e direcção. A velocidade do ar é um exemplo disso : tem 
magnitude ( velocidade ) e direcção. A velocidade do ar no espaço pode também variar de ponto para 
ponto : isto é um exemplo de um campo vectorial. A velocidade do ar pode também variar ao longo do 
tempo. A variação em função do espaço e do tempo pode ser representada pela seguinte expressão : 
 

u ( x, t ), onde u é a velocidade, x a posição no espaço e t o tempo. 
 
Um fluido como o ar ou a água é constituído por minúsculas partículas chamas moléculas, em que cada 
uma destas moléculas tenta empurrar a vizinha do lado e vice-versa. Cada partícula pode ser representada 
pelas leis de movimento Newtonianas, ou seja, as mesmas leis que explicam o movimento dos planetas. 
Mas no caso dos fluidos, em vez de movimento planetário, o que se obtém é um movimento variado, que 
podemos notar sempre que misturamos café com leite. 
 
Tudo isto nos leva ao conceito de pressão, fundamental para elaboração do nosso modelo matemático. O 
que é a pressão, perguntam da plateia ? A pressão mais não é do que uma medida da média da força com 
que as partículas se empurram umas às outras. Arquimedes foi o primeiro a entender a pressão de maneira 
científica. No entanto, ele só procedeu ao estudo dos fluidos na sua forma estática, daí o nome de 
Hidrostática. Infelizmente para o Arquimedes, na altura o Cálculo ainda não tinha sido inventado, senão 
estou convencido que a dinâmica dos fluidos teria sido inventada por ele e não pelos irmãos Bernoulli. 
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A ferramenta matemática que permitiria fazer a junção das leis do movimento Newtonianas e o conceito 
de pressão seria o Cálculo. É desta feliz junção que nasce a equação de Bernoulli, que vai ser o nosso 
principal instrumento de trabalho. 
 
A equação de Bernoulli permite explicar, entre outros fenómenos, o esguichar da água, porque é que os 
pássaros e os aviões se mantêm no ar, etc. A equação de Bernoulli é usualmente escrita do seguinte modo 
:

Tal como antes, o símbolo u representa a velocidade do fluído. Os restantes símbolos, por ordem, são : p 
para representar a pressão;  ρ ( letra grega ró ) a densidade do fluido; g, aceleração da gravidade e h, a 
altura a partir de um qualquer ponto de referência. Para que a equação de Bernoulli possa ser aplicada de 
forma rigorosa é necessário que o fluído não tenha fricção nem variações de velocidade. O facto de se 
considerar que não existe variação de velocidade, significa que o campo vectorial da velocidade é 
constante, ou seja, não varia com o tempo, ou seja, u(x,t)=u(x). É óbvio que na realidade não existem 
fluidos nestas  condições, mas como primeira aproximação podemos considerar que estes dois requisitos 
se cumprem. 
 
A equação só se aplica ao longo de um único caminho percorrido por uma partícula. Num fluído sem 
variação de velocidade, este caminho é conhecido por “linha de corrente”. Em qualquer ponto desta linha, 
podemos adicionar as três quantidades à esquerda da equação de Bernoulli. O que a equação nos diz é que 
se procedermos a essa soma em dois pontos diferentes da linha, encontramos os mesmos valores. Em 
particular, se a linha de corrente for horizontal, a pressão p será menor onde o fluído se deslocar com mais 
velocidade ( ao contrário do que nos diz o senso comum ). É isto que permite explicar como é que o 
esguichar funciona : se enchermos um balão com água e o apertarmos a pressão no seu interior aumenta, 
logo a pressão no interior é superior à pressão no exterior, logo a água tende a esguichar : maior 
velocidade no exterior -> menor pressão; menor velocidade no interior -> maior pressão. A equação faz 
de facto sentido. 
 
Se esguichar na horizontal, o jacto da água curva para baixo e cairá sob a influência da gravidade. Cairá 
mais rapidamente sob a influência da gravidade, apesar do facto de p, neste momento, estar muito 
próximo da pressão atmosférica. O termo gh vai diminuindo, mas u cresce para compensar de modo a que 
a soma se mantenha constante. Continua tudo a fazer sentido. 
 
Vamos agora passar à acção. Vamos proceder a uma experiência de modo a podermos depois construir as 
nossas equações que vão fazer parte do modelo matemático. 
 
Vamos agora pôr em prática a chamada experiência da garrafa, que eu realizei nos meus tempos da 
faculdade e que agora passo a reproduzir. A experiência consiste nos seguinte : pegue numa garrafa vazia 
e faça um furo próximo da base. Assegure-se que as bordas do furo são tão lisas quanto possível. Coloque 
o dedo no furo que fez e encha a garrafa com um liquido qualquer. Ao remover o dedo do furo a água vai 
emergir em jacto. 

 

teconsghpu tan2
1 2 =++ ρ
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A linha que se vê, desde a superfície do líquido até ao orifício, é a “linha de corrente”. Podemos 
considerar o h como sendo a altura a que está o furo que fizemos. Assim que tiramos o dedo do furo, a 
pressão do jacto é aproximadamente igual à pressão atmosférica, de modo que podemos considerar o p
como constante. Vamos partir do princípio de que o líquido  é não-compressível, logo podemos tomar o ρρρρ
também como constante. Recorde-se que o lado esquerdo da equação de Bernoulli é constante para 
pontos ao longo da mesma linha de corrente. Tendo em conta tudo o que foi dito, a dita equação de 
Bernoulli assume a forma : 
 

A constante agora engloba o termo p/ρρρρ.

Vamos agora examinar o que é que acontece à superfície do líquido e à saída do furo. 
 
À superfície : Velocidade = 0 => u=0 => k=gh <=> k=gH. 
No furo        : Altura =0 => h=0 => (½)U^2=gH <=> u=√2gH. 
 
u=√2gH é a velocidade do jacto de água no furo. Na prática é complicado medir a velocidade do jacto, 
logo, em vez disso,  vamos efectuar uma medição indirecta através da altura do líquido expresso em 
função do tempo. Observe-se que a taxa de variação de H  é proporcional à velocidade com que a água sai 
da garrafa, ou seja, é proporcional à velocidade do jacto. De notar que esta velocidade não é constante; é 
expectável que varie à medida que o h varia. Como instrumentos auxiliares precisamos de um cronometro 
e de uma régua ( para medirmos a variação da altura do líquido ). Não convém que o furo seja demasiado 
grande, caso contrário não teremos tempo para medir as variações de altura.  
 
Apresenta-se de seguida a  respectiva tabela de resultados : 
 

H 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 
t 0 0,92 1,92 2,88 4,08 5,04 6,24 7,36 8,68 
H 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 
t 10,08 11,40 12,88 14,40 16,04 18,00 20,16 22,64 25,88 

H = Altura da água acima do furo ( metros ). 
T = Tempo decorrido ( segundos )  
 
Questão : Que outra razão pode dar para tornar o furo pequeno? ( ver resposta no fim do artigo) 
 
De notar um aspecto interessante : 

 

• A água demorou 1,96 segundos a baixar de 17 para 15 cm e 2,80s de 9 para 7 cm, isto 
apesar  da altura da água no segundo caso ser aproximadamente metade da altura do 
primeiro; isto faz sentido pois a velocidade u diminui à medida que o nível da água baixa. 
Quando H é menos de metade do seu valor inicial, então u diminuiu, não para metade do seu 
valor inicial mas para cerca de 71 %, devido ao facto da raiz quadrada de (1/2)  ser 
aproximadamente 0,71. 
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As ordenadas são representadas por H ( metros ), ao passo que as abcissas representam t ( segundos ). 
Notamos estar em presença de uma equação de 2º grau, mais concretamente uma parábola. Uma  
maneira alternativa de chegarmos à mesma conclusão seria usar o seguinte raciocínio : 

De notar que : 

 

Isto é equivalente a : 

 
Onde o λ é uma constante. 

 
Usando a relação vista em cima (0):   
 

temos que : 
 

Como sabemos que H está a diminuir, então a variação de H tem de ser negativa, logo : 
 

é negativo. 
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Podemos então dar uma outra forma à equação acima : 
 

Integrando esta última equação por partes, obtemos (1) : 

 

A constante C pode ser expressa como (2)  : 
 

Integrando (2) em (1) e elevando  ao quadrado e dando uma forma decente à expressão, obtém-se (3): 
 

Que não é mais do que a nossa equação de 2º grau em t. 
A aderência desta equação de 2º grau à parábola que vimos acima é feita com os seguintes 
coeficientes : 
a=0,00015 ; b= -0,0105 ; c=0,17959, ou seja,  
Podemos agora brincar com a nossa equação (0). Imaginemos que a altura da nossa garrafa tem 80 

metros. Quão depressa sairia a água ? É fácil : 

Considerando g como sendo aproximadamente igual a 10 m/s/s. De certeza que o reservatório de 
Lisboa tem mais de 80 m de altura, logo porque é que a água não sai a esta velocidade ? Pela simples 
razão de que estas equações foram deduzidas em condições perfeitas, ou seja, sem fricção. Isto 
significa que a equação de Bernoulli nestas condições deixa de ser aplicável. 
As imagens foram todas criadas com Paintshop Pro 4.0. 
Para quaisquer questões que queiram colocar ou discutir, podem usar o seguinte email : 
manuel.a.antao@telecom.pt 
 

Resposta à questão: 
Estamos a admitir que a velocidade da água à superfície é desprezável. Se o furo for demasiado grande, o 
nível da água baixaria demasiado depressa e esta hipótese deixaria de ser válida. 

22 λgHdt
dH −=
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