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UM POUCO DA HISTÓRIA DA HIDRÁULICA 

Se a palavra Hidráulica for compreendida para significar o uso da água em benefício da 

humanidade, então sua prática deve ser considerada ainda mais velha do que a própria 

história registrada dos homens. Vestígios de canais da irrigação das épocas pré-

históricas existem ainda no Egito e na região equivalente à Mesopotâmia; é sabido que 

o rio Nilo foi represado há cerca de seis mil anos há para abastecimento de água, e o rio 

Eufrates foi desviado ainda antes para a mesma finalidade. Poços antigos ainda 

existentes alcançaram profundidades surpreendentemente grandes; aquedutos 

subterrâneos foram executados a partir de escavação em rocha a consideráveis 

distâncias. Na região que é agora o Paquistão, casas foram abastecidas de água e 

sistemas de drenagem foram implantados por meio de canalizações cerâmicas há cerca 

de cinco mil anos; e por fim, lendas chinesas falam de vastos projetos de controle de 

inundação há quatro milênios. Isso leva a crer que antes desses registros a humanidade 

já desenvolvia ações para controlar o fluxo de água. 



Tanto a arte como a ciência envolvidas na Hidráulica obviamente diferem 

significativamente em substância ao longo do tempo. A prática da Hidráulica foi no 

início necessariamente uma arte, para gradualmente adquirir a consistência científica na 

medida que os princípios físicos eram mais bem compreendidos e formulados 

matematicamente. 

Como ciência, a Hidráulica tem sua origem há cerca de dois mil anos, no curso da 

civilização grega. Há que se entender, no entanto, que os conceitos da Física então 

desenvolvidos eram de natureza tão hipotética que pouca influência positiva tiveram no 

milênio seguinte. Este caracterizou-se por teorias de Aristóteles (384-322 a.C.), que 

escreveu sobre uma vasta gama de assuntos que variam da Física à Metafísica. 

A maior contribuição à Hidráulica no período veio de Arquimedes, matemático siciliano 

(287-212 a.C.) com sua célebre experiência sobre imersão e flutuação de corpos, 

imortalizada pelo grito do “Eureka!”. Entretanto, mesmo sendo os escritos de 

Arquimedes transmitidos de geração a geração, principalmente por cientistas árabes, 

nenhum progresso adicional à Hidrostática ocorreu ao longo dos dezoito séculos que se 

seguiram. 

No decorrer do milênio depois da época de Arquimedes, a ciência da Hidráulica mais 

retrocedeu do que avançou. Considere-se, no entanto, os trabalhos dos romanos na 

drenagem e nos longos aquedutos e a invenção dos moinhos de vento e das rodas 

d’água, embora devam esses avanços ser considerados mais como arte do que ciência. 

Paradoxalmente, embora Aristóteles lutasse pela transmissão do conhecimento, seus 

ensinamentos somente vieram a ser sedimentados na época de São Tomás de Aquino 

(1225-74), sendo então adotados pela igreja. No mesmo período, por outro lado, 



pesquisadores de universidades mais adiantadas, como Oxford e Cambridge, 

começaram a estabelecer relacionamentos mecânicos entre velocidade e aceleração.  

Visto que os gregos tenderam a raciocinar sem o recurso da observação, coube esse 

papel, muitos séculos depois, ao italiano Leonardo da Vinci. As observações de da 

Vinci levaram aos primeiros estudos detalhados sobre jatos e ondas, entre outros 

fenômenos físicos, apenas para citar sua importância ao conhecimento hidráulico, sem 

citar suas experiências com aerodinâmica, por exemplo. 

A segunda contribuição fundamental à Hidrostática foi feita pelo engenheiro hidráulico 

holandês Simon Stevin (1548-1620), em 1586, mais ou menos dois mil anos depois da 

descoberta de Arquimedes. Stevin demonstrou que a força exercida sobre a base de uma 

embarcação é proporcional ao peso de uma coluna líquida estendida da base à superfície 

livre e que não depende da forma da superfície sobre a qual a força atua. 

Se Leonardo da Vinci foi o primeiro cientista a observar os fatos a ele creditados, coube 

a Galileu (1564-1642) o mérito de adicionar experimentação às suas observações, 

trazendo à luz os princípios da aceleração gravitacional. Enquanto da Vinci trabalhava 

isoladamente, Galileu fez escola. Um desses estudantes foi Evangelista Torricelli (1608-

47), responsável pelo equacionamento da trajetória de jatos líquidos em queda livre e do 

emprego dos barômetros líquidos. 

O cientista francês Edme Mariotte (1620-84) é chamado frequentemente de pai da 

Hidráulica francesa por causa da gama de suas experimentações, que inclui matérias 

como a pressão do vento e da água e a elasticidade do ar, descoberta essa atribuída 

quase sempre a Robert Boyle (1627-91). Somente alguns anos mais novo do que 

Mariotte, o italiano Domenico Guglielmini (1655-1710) é considerado similarmente por 



muitos como fundador da escola italiana. Enquanto Mariotte desenvolvia experimentos 

em laboratório, Guglielmini realizava medições e estimativas em campo. Como 

curiosidade, Guglielmini tornou-se também um professor de Medicina. 

Mais ou menos na mesma época, o francês Blaise Pascal (1623-62) finalmente concluiu 

a elucidação dos princípios da Hidrostática. Pascal não só esclareceu a 

transmissibilidade da pressão de um ponto a outro e sua aplicação à Hidráulica, como 

mostrou que a pressão barométrica varia com a elevação e deve assumir valor nulo no 

vácuo. 

René Descartes (1596-1650), o cientista francês a quem nós devemos o sistema 

cartesiano de coordenadas, levantou a hipótese de que os planetas são levados em suas 

órbitas por um sistema dos vórtices gigantes dotados com uma "quantidade fixa do 

movimento." Coube depois a Isaac Newton, seu contemporâneo inglês um tanto mais 

novo (1642-1727), usar corretamente o princípio do momentum para avaliar as órbitas. 

Newton conduziu uma variedade das experiências sobre a resistência ao movimento 

(devida à viscosidade do fluido, elasticidade e inércia). No decorrer desses estudos, 

formulou a velocidade do som no ar, a base da tensão viscosa e do arraste. 

Outro contemporâneo de Newton, o alemão Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-

1716), concebeu o princípio da conservação da energia, embora sem o termo cinético, e 

por isso chegou a resultados diferentes daqueles descritos por Newton baseados na 

conservação do momentum. Leibniz desenvolveu também um processo de cálculo e 

seus colegas, juntamente com Newton, começaram logo a acusá-lo de plágio, gerando-

se uma disputa que, injustificável pela maior parte, produziu um ruído considerável 

entre os cientistas ingleses e alemães. 



Um dos matemáticos que mais cedo aplicou os cálculos de Leibniz e contribuiu para a 

nomenclatura atual sobre esses assuntos foi o suíço Johann Bernoulli (1667-1748), 

assim como treinou seu filho Daniel (1700-82) e o colega dele Leonhard Euler (1707-

83). Johann mudou-se para Paris para trabalhar com o nobre francês Marquês de 

l’Hopital. Este último publicou trabalhos científicos realizados em conjunto sem atribuir 

os créditos a seu colaborador. Daniel Bernoulli tornou-se membro da Academia de St. 

Petersburg, ao lado de Euler. 

A Figura 1 ilustra publicações da época. 

Quando Daniel publicou em 1738 seu tratado original Hydrodynamica, Johann escreveu 

um livro denominado Hydraulica. O trabalho de Daniel Bernoulli é muito mais rico que 

o conhecido Teorema de Bernoulli. São exemplos o uso dos manômetros, a teoria 

cinética dos gases e a propulsão a jato. Por sinal, o Teorema não é encontrado em 

nenhuma parte do seu livro ou no do seu pai: apenas os princípios da conservação da 

energia de Leibniz, com o termo da pressão avaliado em separado por meio da equação 

do momentum.  

Na realidade, a primeira equação verdadeira de Bernoulli foi derivada por Euler, um 

matemático proeminente, a partir das condições de fluxo irrotacional constante sob a 

ação gravitacional. Euler mereceu também o crédito por uma série de equações da 

Hidráulica e por inventar -- ao menos no papel -- uma turbina hidráulica. 

 



 

Figura 1 – Capas de publicações de d’Alembert(1744) e de Daniel Bernoulli(1738). 

Da época, é digno de se mencionar o trabalho do matemático Jean Lerond d'Alembert 

(1717-83), conhecido por ser co-editor da Enciclopédia Francesa mas também por suas 

descobertas na mecânica dos fluidos. Também o genial Benjamin Franklin (1706-90) 

foi um hidráulico em potencial, desenvolvendo experiências a respeito de arraste sobre 

navios. No entanto, os créditos deste trabalho foram concedidos a John Smeaton (1724-



92), engenheiro inglês que aprimorou os estudos, estabelecendo inclusive as relações de 

potência hoje conhecidas. Smeaton foi premiado em 1759 por seu artigo "An 

experimental Inquiry concerning the Natural Powers of Water and Wind to turn 

Mills, and other Machines, depending on a Circular Motion". 

A “máquina para medir a velocidade do fluxo”, como denominou na época o tubo de 

Pitot, deve-se ao francês Henri de Pitot (1695-1771). 

O tema da resistência ao escoamento dos fluidos é provavelmente o mais importante no 

campo da Hidráulica. Até à primeira parte do século dezoito, pouco se sabia sobre o 

fenômeno, até que Antoine Chezy (1718-98) desenvolveu a relação simples para a 

resistência ao escoamento que leva seu nome. Desafortunadamente, seu artigo para o 

Corps des Ponts et Chaussées sobre o abastecimento de água de Paris perdeu-se nos 

arquivos, sendo descoberto e publicado apenas no século 19 pelo americano Clemens 

Herschel (1842-1930). Por outro lado, o compatriota e companheiro de Chezy, Pierre 

Louis George Du Buat (1734-1809) conduziu não somente uma variedade larga de 

experiências como escreveu também um excelente livro-texto de Hidráulica (apesar de 

ser forçado a fugir durante a revolução) que atravessou três edições sucessivamente 

ampliadas. 

A despeito das experiências premiadas de italianos, alemães e em algum grau das 

contribuições notáveis feitas por ingleses no curso do décimo oitavo e décimo nono 

séculos, a liderança foi definitivamente francesa, principalmente com a influência do 

Corps des Ponts et Chaussées fundado em 1719. Como exemplo, em 1822, Louis Marie 

Henri Navier (1785-1836), um engenheiro de pontes, foi o primeiro a perceber a 

extensão das equações de Euler para a aceleração do fluxo de um líquido viscoso. 

Embora ele não tenha compreendido o mecanismo essencial da ação viscosa, seus 



resultados foram matematicamente corretos. Mais tarde, a melhor compreensão do 

fenômeno veio por meio dos trabalhos do matemático Simeon Denis Poisson (1781-

1840) e finalmente em 1845, pelo professor de Cambridge George Gabriel Stokes (1819 

1903). É importante ressaltar que nesse ínterim (1843), um formulação mais geral das 

equações foi desenvolvida por Jean-Claude Barré de Saint-Venant (1797-1886), tendo 

sido demonstrado mais tarde ser aplicável não somente à fase laminar de fluido viscoso 

como também ao escoamento turbulento. 

Na primeira metade do século dezenove, o alemão Ludwig Hagen (1797-1884) realizou 

meticuloso trabalho de medição em tubos de pequeno diâmetro, utilizando a 

temperatura da água como variável em seus experimentos. Poucos anos depois o físico 

francês Jean Louis Poiseuille (1799-1869) repetiu os experimentos de forma 

independente, usando também óleo e mercúrio. Surgiram daí os princípios que deram 

origem às equações de Hagen-Poiseuille. 

São incontáveis as contribuições à Hidráulica como ciência desta época. Apenas para 

citar cientistas que fizeram história, destacam-se o italiano Giovanni Battista Venturi 

(1746-1822) e os alemães Johann Albert Eytelwein (1764-1848) e Julius Weisbach 

(1806-71). O trabalho do professor de Manchester, Osborne Reynolds (1842-1912), 

cujas experiências com escoamento em tubos, introduzindo os conceitos de viscosidade 

para parametrizar os escoamentos entre laminares e turbulentos, por meio do chamado 

Número de Reynolds, trouxe o crédito às experiências de Hagen e Poiseuille realizadas 

vinte anos antes. Por outro lado, destacou-se outro inglês, William Froude (1810-79), 

cujos interesses na arquitetura naval levaram à formulação do Número de Froude para 

caracterizar os escoamentos à superfície livre. 



Ao mesmo tempo que os “hidráulicos” avançavam na ciência aplicada, matemáticos 

foram desenvolvendo a contrapartida conceitual para a Hidrodinâmica. Começando por 

Euler e d'Alembert, a prática foi continuada por homens igualmente famosos como 

Lagrange(1736-1813), Laplace (1749-1827), Helmholtz (1821-94), Kelvin (1824-1907) 

e Rayleigh (1842-1919), conforme registrado em muitas edições do tratado 

Hydrodynamics, do professor Horace Lamb, de Manchester (1849-1934). Entretanto, 

embora tratando dos mesmos líquidos, os dois assuntos estavam separados entre si, 

faltando o rigor matemático na Hidráulica, e o contato necessário com a realidade na 

Hidrodinâmica. Felizmente, uma ciência nova, a Mecânica dos Fluidos, veio a surgir em 

conseqüência dos trabalhos do alemão Ludwig Prandtl (1875-1953), engenheiro 

mecânico e professor da universidade de Gottingen, que desenvolveu os conceitos 

relacionados à camada limite e muitos outros, como os princípios de aerofólios, arraste 

e sustentação que impulsionaram posteriormente o desenvolvimento da aeronáutica. 

Para isso, Prandtl contou com o auxílio de discípulos como Paul Richard Heinrich 

Blasius (1873-1970). Também contribuiu bastante para essa aproximação entre as 

ciências o trabalho de Johann Nikuradse (1894-1979) com os tubos rugosos. 

A MODERNA HIDRÁULICA AMBIENTAL – UM SALTO NO TEMPO 

A história da Hidráulica brevemente descrita caracterizou-se, ao longo do tempo, 

essencialmente por tratar dos processos físicos. No entanto, os dias atuais refletem a 

mudança de paradigmas. 

O interesse geral sobre o impacto dos seres humanos sobre o meio ambiente e a busca 

por soluções ambientalmente mais amigáveis para as intervenções da engenharia foi 

refletido necessariamente na Engenharia Civil em geral e na Hidráulica em particular. 



Esta nova visão, que começou com a Divisão da Hidráulica de ASCE – American 

Society of Civil Engineers, publicada em um artigo intitulado "Environmental 

Hydraulics: New Research Directions for the 21st Century" (ASCE Task Committee, 

1996), teve como objetivo propor uma visão da Hidráulica para os vinte anos seguintes, 

encontrando-se no momento sedimentada em muitos institutos que tratam da água pelo 

mundo afora. 

Nas discussões sobre o assunto são levantadas as perguntas inevitáveis: "O que é 

Hidráulica Ambiental?" e mais precisamente, "como a Hidráulica Ambiental difere da 

Hidráulica tradicional? Ou "sendo um rio um sistema natural, deve toda a hidráulica do 

rio ser considerada no enfoque da Hidráulica Ambiental?”. 

Mais especificamente, a Hidráulica Ambiental enfatiza o estudo dos enlaces entre os 

processos físicos do escoamento (os aspectos hidrodinâmicos, o transporte e a 

morfologia dos sedimentos), os processos químicos (transporte de massa conservativo e 

não-conservativo, a cinética das reações e a qualidade da água) e os componentes 

bióticos de um sistema. O objetivo final é predizer a resposta do ambiente a uma 

atividade natural ou humana, no propósito de melhorar nossa habilidade como gestores 

do ambiente. 

Os enlaces referidos encontram-se ilustrados na Figura 2. 



 

Figura 2 – Representação das interações esperadas na Hidráulica Ambiental (fonte: 

Canadian Hydraulics Centre) 

Desta perspectiva, a Hidráulica Ambiental é mais estreita por uns aspectos e mais 

abrangente por outros do que a Hidráulica tradicional. É mais estreita indubitavelmente 

quando se enfoca muitos problemas da Hidráulica, como, por exemplo, o escoamento 

em torno dos pilares de uma ponte, onde o aspecto ambiental é do interesse mínimo. Ao 

mesmo tempo, é bem mais abrangente na medida que se avança além dos limites da 

Hidráulica para incluir os tópicos tratados mais tradicionalmente por outras disciplinas, 

como os processos não-conservativos de transferência de massa e os impactos 

ecológicos das vazões de um rio (Figura 3). 



 

Figura 3. Exemplo de curso d’água registrado na literatura como objeto de estudo pela 

abordagem multidisciplinar que caracteriza a Hidráulica Ambiental (Reedy Creek, 

Caroline County, VA). (Fonte: Canadian Hydraulics Centre). 

Como resultados da Hidráulica Ambiental, apoiada principalmente no desenvolvimento 

computacional e das técnicas numéricas e experimentais de análise, estudos avançados 

têm sido feitos nas mais diversas partes do mundo para estudar intervenções e fornecer 

soluções práticas em problemas ambientais complexos de larga escala, incluindo, entre 

outros: 

 

• Gestão de ecossistemas litorâneos; 

• Gestão de bacias hidrográficas; 

• Prevenção e mitigação dos impactos de inundações, incluindo a análise de 

ruptura de barragens; 

• Integração dos escoamentos superficial e subterrâneo sob os pontos de vista de 

quantidade e qualidade da água; 



• Avaliação do impacto de derramamento de produtos químicos em rios, baías, 

estuários, linha de costa e oceano; 

• Qualidade de água e transporte de poluentes em geral; 

• Transporte de sedimentos; 

• Erosão de linha de costa e degradação das bacias hidrográficas; 

• Gerência dos processos envolvidos na aquacultura e outras atividades produtivas 

relacionadas ao uso da água. 

CONCLUSÃO 

Como princípio essencial, é importante considerar que a Hidráulica Ambiental enfatiza 

a Mecânica dos Fluidos dos sistemas naturais, compreendendo a atuação também de 

químicos, sanitaristas, biólogos, ecólogos, limnologistas, profissionais da área de 

geomorfologia e da oceanografia, entre outros. Pode certamente haver superposição 

entre os diferentes ramos de atividade, o que somente com diálogo e cooperação 

multidisciplinar é evitado. 

Os aspectos sobre a história da Hidráulica tratados neste artigo, bem como as 

referências e ilustrações históricas, foram baseados principalmente nos textos de Hunter 

Rouse, apresentados na bibliografia. 
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