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RESUMO 

 Em qualquer categoria automobilística, seja ela qual for, um dos parâmetros que 

diferenciam no desempenho dos carros é a aerodinâmica. Esta é responsável por aumentar 

aderência dos pneus à pista dando mais aceleração ao carro nas saídas de curva, permitindo que 

os carros façam curvas em velocidades maiores e tornando possível a redução da velocidade 

em menor tempo durante a frenagem. Isso tudo é resultado do escoamento do ar ao redor das 

superfícies que assim geram diferenças de pressão ao redor do carro, criando uma força peso 

fictícia conhecida como downforce.  

Um dos principais componentes aerodinâmicos responsáveis por possibilitarem esses 

ganhos de desempenho são as asas. Estas geram uma diferença de pressão entre sua parte 

superior e inferior quando posicionadas com ângulos de ataque positivos e para um veículo de 

Formula SAE não é diferente. Porém, a configuração das geometrias das asas deve ser 

selecionada a fim de gerar grandes quantidades de downforce em baixas velocidades. Como 

não é permitido que os aerofólios tenham mudanças de ângulo ou se movam durante as provas 

dinâmicas da competição, é necessário a criação de uma geometria de asas com múltiplos 

elementos. Podendo-se criar com elas, grandes ângulos de ataque e consequentemente uma 

quantidade significativa de downforce em velocidades baixas. Através de análise numérica 

utilizando o software Ansys, perfis aerodinâmicos 2D e 3D foram avaliados para definir a 

configuração das asas com os seus múltiplos elementos. 

Os resultados mostram a importância deste tipo de configuração para as asas, ao 

apresentarem ótimos valores de downforce. O arrasto também é aumentado no carro, mas a 

relação entre estas duas forças são aceitáveis para a categoria. Tornando possível para o veículo 

de Formula SAE melhorar seu desempenho nas pistas. 

 

Palavras-Chave: Asas; perfis aerodinâmicos; downforce; Formula SAE; análise 

CFD 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In any automobile category, whatever it may be, one of the parameters that differentiate 

car performance is aerodynamics. This is responsible for increasing the adhesion of the tires 

to the track, giving more acceleration to the car at the corner exits, allowing the cars to turn 

at higher speeds and making it possible to reduce speed in less time during braking. This all 

results from the flow of air around the surfaces that generate pressure differences around the 

car, creating a fictitious weight force known as downforce. 

One of the main aerodynamic components responsible for making these performance 

gains possible is the wings. These generate a pressure difference between their upper and 

lower parts when positioned with positive angles of attack. It is no different for a Formula 

Student vehicle. However, the wing geometry configuration must be selected in order to 

generate large amounts of downforce at low speeds. As airfoils are not allowed to change 

angle or move during dynamic competition events, it is necessary to create a wing geometry 

with multiple elements. Being able to create with them, great angles of attack and 

consequently a significant amount of downforce at low speeds. Through numerical analysis 

using Ansys software, 2D and 3D aerodynamic profiles were evaluated to define the 

configuration of the wings with their multiple elements. 

The results show the importance of this type of configuration for the wings, when 

presenting excellent values of downforce. Drag is also increased in the car, but the 

relationship between these two forces is acceptable for the category. Making it possible for 

the Formula Student vehicle to improve its performance on the tracks. 

Key-Words: Wings; aerodynamic profiles; downforce; Formula Student; CFD analysis 

  



 

 

SUMÁRIO 

 
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 11 

2. OBJETIVO .................................................................................................................... 12 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ...................................................................................... 13 

3.1. Formula SAE ............................................................................................................. 13 

3.2. Regulamento da competição ...................................................................................... 15 

4. CONCEITOS DE AERODINÂMICA .......................................................................... 18 

4.1. Aerodinâmica de Carros de Corrida .......................................................................... 18 

4.2. Downforce .................................................................................................................. 21 

4.3. Aerofólios e asas ........................................................................................................ 21 

4.4. Asas com multielementos .......................................................................................... 24 

4.5. End plates .................................................................................................................. 24 

4.6. Efeito Solo ................................................................................................................. 26 

4.7. Equações governantes ................................................................................................ 27 

4.8. Sustentação ................................................................................................................ 28 

4.9. Coeficientes aerodinâmicos ....................................................................................... 29 

4.10. Camada limite ........................................................................................................ 32 

5. METODOLOGIA .......................................................................................................... 35 

5.1. Modelagem Computacional ....................................................................................... 35 

5.1.1. Equações médias de Reynolds - RANS .............................................................. 35 

5.1.2. Parâmetros do Ansys .......................................................................................... 37 

6. GEOMETRIA E DISCRETIZAÇÃO ........................................................................... 40 

6.1. Ângulo de ataque ....................................................................................................... 40 

6.2. Altura adimensional ................................................................................................... 41 

6.3. Gap e distanciamento ................................................................................................. 41 

6.4. Geometria do aerofólio .............................................................................................. 42 



 

 

6.5. Asa frontal .................................................................................................................. 43 

6.6. Asa traseira ................................................................................................................ 45 

6.7. Malha ......................................................................................................................... 46 

6.8. Volume de controle 2D .............................................................................................. 54 

6.9. Volume de controle 3D .............................................................................................. 55 

7. RESULTADOS DAS ANÁLISES ................................................................................ 59 

7.1. Análises 2D ................................................................................................................ 59 

7.1.1. Resultados preliminares do aerofólio com elemento único. ............................... 59 

7.1.2. Asa Frontal ......................................................................................................... 62 

7.1.3. Asa Traseira ........................................................................................................ 69 

7.2. Análises 3D ................................................................................................................ 77 

7.2.1. End plates ........................................................................................................... 77 

7.2.2. Carro completo ................................................................................................... 83 

7.3. Discussão final dos resultados ................................................................................... 87 

8. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS .......................................................... 89 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 90 

10. APÊNDICES ................................................................................................................. 92 

10.1. Apêndice 1.............................................................................................................. 93 

10.2. Apêndice 2.............................................................................................................. 94 

11. ANEXOS ....................................................................................................................... 95 

11.1. Anexo 1 .................................................................................................................. 96 

 

 

  



11 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Em um carro, as forças durante a aceleração, frenagem e ao fazer as curvas dependem 

muito do contato entre os pneus e a pista. As forças de atrito do pneu são totalmente afetadas 

pelas forças verticais, mas limitadas pelos coeficientes de atrito dos pneus e da pista. Se o carro 

fizer uma curva em uma velocidade excessiva, a força de atrito pode não ser suficiente para 

resistir as forças radiais fazendo o carro deslizar. Com o aumento das forças verticais, é possível 

realizar estas curvas em alta velocidade sem o risco de deslizamento (KATZ, 1995). 

 O aumento das forças verticais pode ser adquirido aumentando o peso do veículo. 

Porém, o incremento de massa aumenta o momento de inércia do carro, prejudicando todos os 

outros aspectos, principalmente para um carro de corrida. Com a aerodinâmica foi possível 

obter geometrias que geram forças verticais pela passagem do ar sem o incremento de massa 

do carro (KATZ, 1995). Essa força, comumente conhecida como downforce, empurra os carros 

na direção do solo, aumentando a força de atrito e permitindo um grande ganho na aceleração, 

na frenagem, tornando-a mais eficiente e na possibilidade de fazer curvas mais rápido (KATZ, 

1995). 

A aerodinâmica é um dos principais recursos explorados pelos engenheiros para 

diminuir os tempos de volta mantendo a estabilidade em altas velocidades, curvas mais rápidas 

e frenagem mais eficientes para os carros de corrida. Equipes de corrida de Fórmula 1, por 

exemplo, chegam a alocar quase um terço de seus engenheiros focados na melhora 

aerodinâmica dos carros. Para os carros de passeio, a aerodinâmica também é um tópico muito 

explorado. A redução de arrasto afeta diretamente o consumo de combustível. Além disso, as 

forças de atrito dos pneus aumentam, trazendo mais segurança em vários aspectos do carro. 

Com os carros de Formula SAE não é diferente, as provas dinâmicas impõem aos carros 

desafios de alta eficiência nas frenagens e na aceleração nas saídas das curvas. Por isso, a 

aerodinâmica é muito explorada pelas equipes e um dos principais esforços tomados pelos seus 

membros. 

As asas não são itens obrigatórios para os carros de Formula SAE. Porém, a 

implementação destes componentes torna possível um grande aumento de desempenho na 

competição em muitos aspectos. O desafio é obter componentes que melhorem a aerodinâmica 

do carro de maneira que compense a massa adicionada ao carro por elas. 
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2. OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo principal estudar, através da dinâmica dos fluidos 

computacional, os efeitos das geometrias multielementos nas asas frontais e traseiras de um 

veículo de Formula SAE. 

Trata-se assim de conseguir obter uma geometria de asas que permita alcançar os 

maiores valores de downforce possíveis com o menor arrasto permitido. Variações do ângulo 

de ataque dos aerofólios, a interação destes com o solo e relações adimensionais entre os 

elementos serão os responsáveis para definir uma geometria final que permita alcançar uma 

relação ótima das forças aerodinâmicas. 

Para isso, será avaliado as relações geométricas entre os elementos através de 

geometrias em 2D e 3D utilizando um código comercial para análises computacionais 

(ANSYS). Olhando principalmente para os valores dos coeficientes de arrasto, sustentação e 

coeficientes de pressão ao longo dos elementos estudados. Assim como dinâmica do 

escoamento através do perfil de velocidade e pressão do fluido ao redor dos elementos 

geométricos. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Formula SAE 

A competição de Formula SAE, conhecido internacionalmente como Formula Student, 

é uma competição universitária criada em 1978 pela Society of Automotive Engineers, 

incialmente com o nome de SAE Mini Indy. Nesta competição, os estudantes são incentivados 

a aprimorar seus conhecimentos de engenharia para que estejam preparados para o mercado de 

trabalho e principalmente o mercado automobilístico. (SAE, 2020) 

Atualmente, é a maior competição estudantil do mundo e é dividido nas categorias de 

combustão, elétrico, híbrido e uma categoria de veículos autônomos. Durante os dias de 

competição, os estudantes precisam passar por várias provas. Dentre elas, estão as provas de 

segurança que servem para verificar se o carro segue todos os pontos do regulamento da 

competição; provas estáticas que apresentam o projeto do carro, seu custo e sua manufatura. 

Além disso, a competição tem provas dinâmicas, dividias em Aceleração, Skidpad, Autrocoss, 

Enduro e Eficiência (SAE, 2020). A Figura 3.1 mostra o carro da Equipe Buffalo de Formula 

SAE, da categoria combustão da Universidade Federal Fluminense na prova de Autocross. 

 

Figura 3.1 - Carro da Equipe Buffalo de Formula SAE de 2018 na prova do Autocross. 

 A prova de Aceleração consiste em percorrer 75 m no menor tempo possível partindo 

do repouso. Para isso, é ideal que o carro tenha o menor arrasto possível. Neste caso, o uso de 

downforce não é muito relevante. No início da prova, os pneus devem ter maior aderência para 
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uma melhor aceleração. Porém os componentes que geram downforce de forma passiva e que 

dependem da velocidade, seriam de pouca relevância já que a velocidade inicial durante a 

aceleração é muito baixa. A prova do Skidpad funciona ao contrário, já que o carro precisa 

percorrer um circuito num formato de 8 com curvas muito fechadas que testam a aceleração 

lateral no carro. Com isso, valores elevados de downforce são benéficos para aumentar a força 

de atrito entre o pneu e o solo para que o carro não derrape. A prova do Autrocross desafia os 

pilotos a percorrerem um circuito de 1km no menor tempo possível. Nesta prova, muitas curvas 

fechadas estão presentes na pista, o que exige que o carro tem alta capacidade na frenagem, 

resistência às forças centrifugas e capacidade de aceleração na saída das curvas. Neste ponto, 

as relações das forças aerodinâmicas entre uma alta sustentação negativa e baixo arrasto fazem 

o diferencial no tempo da volta. O Enduro tem o circuito parecido com o Autocross, porém são 

22 voltas de 1km, somando 22km ao final e tem como objetivo avaliar a resistência dos 

componentes do carro de forma geral. Juntamente com essa prova, é realizada a prova de 

Eficiência que mede quanto de combustível o carro consumiu durante o Enduro. 

 

 

Figura 3.2 - Velocidade de um carro de Formula SAE na prova de Autocross. 

Disponível em:< www.optimumg.com>. Acesso em: 19/10/20. 
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Figura 3.3 - Posição do acelerador de um carro de Formula SAE durante a prova de Autocross. 

Disponível em:< www.optimumg.com>. Acesso em: 19/10/20. 

 Tanto para a prova do Autocross, quanto para o Enduro as Figura 3.2 e Figura 3.3 são 

verdadeiras, já que o perfil de velocidade dessas provas é muito parecido. Vê-se que somente 

em alguns pontos a velocidade fica acima dos 20 m/s ou 72 km/h e que pode ser menor que 18 

km/h. Nesta volta apresentada, a média de velocidade é de aproximadamente 40 km/h, uma 

velocidade baixa comparado a um carro de corrida de uma categoria profissional. E para lidar 

com isso, os componentes aerodinâmicos do carro devem ser desenvolvidos para gerar uma boa 

relação entre downforce e arrasto em baixas velocidades. Pela Figura 3.3 é possível ver que o 

pedal do acelerador está perto de 100% acionado em momentos que precedem as velocidades 

mais altas vistas na Figura 3.2 e mostra que o piloto solicitou aceleração em vários pontos. Para 

que isso aconteça, é interessante uma boa força de atrito entre os pneus e a pista, que pode ser 

aumentada através da força vertical proveniente das forças aerodinâmicas. 

 

3.2. Regulamento da competição 

A competição tem um regulamento que rege e impõe limitações em várias partes do 

carro. Para aerodinâmica, existe uma limitação de um domínio onde pode haver componentes 

aerodinâmicos como: asas, assoalhos, difusores e sidepods. Este regulamento é alterado a cada 

um ou dois anos, mas as regras dos componentes aerodinâmicos costumam se manter as 

mesmas. A Figura 3.4 mostra em azul as regiões onde pode haver componentes aerodinâmicos.  
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Figura 3.4 – Domínio permitido para inserção de elementos aerodinâmicos. 
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Figura 3.5 - Domínio das asas permitido pelo regulamento. 

 

A Figura 3.5 destaca as regiões permitidas pelo regulamento para asas. Para a asa 

frontal, as dimensões são exatamente o que a regra diz. Já para a asa traseira, uma região foi 

determinada baseando-se nos limites impostos pelo regulamento mais uma restrição que 

permita uma fácil montagem, manutenção e manuseio dos componentes do motor enquanto a 

asa está fixada no veículo. Outro ponto importante para o regulamento é que os componentes 

aerodinâmicos não podem ser móveis em nenhuma circunstância. Para contornar essa restrição, 

é bom que as asas tenham múltiplos elementos com diferentes ângulos entre si, além de ser 

possível mudar a angulação destes elementos antes das provas. Outras informações do 

regulamento de 2020 estão no Anexo 1 
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4. CONCEITOS DE AERODINÂMICA  

4.1. Aerodinâmica de Carros de Corrida 

 Durante muitos anos do século passado, desde o início do esporte automotivo, houve 

um grande trabalho dos engenheiros de melhorar o sistema de suspensão, o pneu e o motor. 

Desenvolvendo novas tecnologias que permitiram o aumento de desempenho e velocidades dos 

veículos, diminuindo em muito o tempo de volta dos carros de corrida. Com o passar do tempo 

o estudo da aerodinâmica foi essencial para aumentar as diferenças de performance entre os 

carros usados nas competições (KATZ, 1995). 

 

Figura 4.1- Lotus 49B, GP da Espanha em 1969. 

Disponível em:< www.formula1-dictionary.net/wings>. Acesso em: 15/10/20. 

 

A Figura 4.1 mostra que as asas do Lotus 49B colapsou durante o GP de Espanha em 

Barcelona de 1969. Somente a partir de 1972, aproximadamente, as asas conseguiram ser 

utilizadas de forma eficiente e segura (KATZ, 1995) . A Figura 4.2 abaixo mostra a velocidade 

recorde em Indianapolis ao longo dos anos. No final da década de 60 os carros começaram a 

utilizar componentes aerodinâmicos e mais precisamente em 1972, os carros conseguiram 

utilizar asas frontais e traseiras com maior consistência, indicando um salto no aumento de 

velocidade nos anos seguintes.  
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Figura 4.2 - Velocidade recorde em Indianapolis ao longo dos anos. (KATZ, 1995). 

 Outro ponto importante, pode ser visto na Figura 4.3. Esta mostra a capacidade dos 

carros realizarem curvas com maiores velocidade. Ele compara com a capacidade de um 

Corvete 1993 de realizar curvas, definida como 1. A capacidade tem relação com a velocidade 

máxima que o carro consegue realizar a curva sem deslizar. 
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Figura 4.3 - Capacidade dos carros realizarem curvas em alta velocidade ao longo dos anos. (KATZ, 

1995). 

É interessante notar que a aerodinâmica é capaz de oferecer aos veículos grandes forças 

verticais. Outro grande exemplo pode ser visto na Figura 4.4 que mostra um carro de dragster. 

Este que ao atingir aproximadamente 420km/h obtém um incremento de carga vertical de mais 

de duas toneladas força na asa traseira, sem a adição de massa. (KATZ, 1995). 

 

Figura 4.4- Top Fuel Dragster. 
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Disponível em:<www.strutmasters.com/top-fuel-racing-look-inside-cars>. Acesso em: 15/10/20. 

4.2. Downforce 

Um conceito muito importante utilizado na aerodinâmica de carros de corrida é 

downforce. Na aerodinâmica de aeronaves existe um conceito chamado de sustentação ou em 

inglês conhecido como lift, que é a força que o ar realiza empurrando o avião na direção vertical 

ascendente. Já nos carros, essa sustentação deve ter valor negativo empurrando o carro também 

na direção vertical, porém contra o solo. Sendo assim, quanto maior a magnitude de downforce 

mais o carro terá aderência ao solo (KATZ, 1995). 

 

Figura 4.5 - Lift x Downforce. 

Disponível em:< www.researchgate.net>. Acesso em: 15/10/20. 

 

4.3. Aerofólios e asas 

Aerofólio é a geometria 2D da seção transversal de uma asa. Essa geometria é 

responsável por gerar as diferenças de pressão entre a parte superior e inferior da superfície das 

asas. Essas diferenças de pressão são resultado da geometria do aerofólio em si e da angulação 

da asa em relação ao plano horizontal. 
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Figura 4.6 - Forças aerodinâmicas ao redor de um aerofólio. 

Disponível em:< www.racingjunk.com >. Acesso em: 15/10/20. 

A Figura 4.6 mostra como a geometria é capaz de gerar diferenças de pressões entre as 

superfícies. Com essa diferença de pressão multiplicado à área da asa é possível gerar forças 

que fazem os carros terem maior aderência à pista. 

 

Figura 4.7 - Asas traseiras de um carro de Fórmula 1. 

Disponível em:< www.racingjunk.com >. Acesso em: 15/10/20. 
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Figura 4.8 - Porcentagem das forças aerodinâmicas nos componentes do carro da Sauber em 2009. 

Disponível em:<www.formula1-dictionary.net>. Acesso em: 15/10/20. 

 É possível ver a partir da Figura 4.8 que as asas frontais e traseiras juntas são 

responsáveis por aproximadamente 55% de forças de sustentação negativas no carro, assim 

como aproximadamente 50% do arrasto no carro da Sauber de Formula 1 na temporada de 2009. 
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4.4. Asas com multielementos 

Uma das grandes dificuldades da engenharia automobilística é de se obter asas com 

grandes ângulos de ataque e baixos coeficiente de arrasto. Para solucionar esse problema, as 

asas são divididas em múltiplos elementos. Um exemplo de uma asa deste tipo de asa pode ser 

visto na Figura 4.9. 

 

Figura 4.9 - Asa frontal da Ferrari na temporada da F1 em 2019. 

Disponível em:< www.autosport.com>. Acesso em: 15/10/20. 

 Com essas subdivisões é possível atingir grandes ângulos de ataque e assim, grandes 

valores de downforce. No caso das asas traseiras, muitos carros de corrida também possuem 

vários elementos onde é possível variar os ângulos durante as provas. Assim, a asa pode mudar 

de função, passando de uma asa que consegue gerar muito downforce para uma asa que reduz 

muito seus coeficientes de arrasto.  

 

4.5. End plates 

End plates são abas inseridas nas partes externas das asas como pode ser visto na Figura 

4.11. Estes mecanismos servem para impedir que o ar seja sugado da superfície de maior 

pressão para a de menor pressão, gerando um vórtice que faz com que a diferença de pressão 

diminua na região das bordas das asas, algo totalmente indesejável. Além disso, este vórtice 

permanece após a asa, prejudicando todo o escoamento (ANDERSON, 2015). Isto é prejudicial 
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principalmente se tratando da asa frontal, que afetará o escoamento ao redor de todos os outros 

componentes do carro A Figura 4.10 exemplifica como isto acontece. 

 

Figura 4.10 - Vórtex gerado pela diferença de pressão entre as superfícies de uma asa finita. 

(ANDERSON, 2015.) 

 

Figura 4.11 - End plates de uma asa traseira. 

Disponível em:<www.caeses.com/blog/2018/simulation-driven-design-of-a-race-car-rear-wing>. Acesso 

em: 19/10/20. 
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4.6. Efeito Solo 

O efeito solo trata de um princípio conhecido, observável também no tubo de Venturi. 

Onde, se a área da seção transversal de um tubo, com o da Figura 4.12 diminui, a velocidade 

do escoamento aumenta e a pressão é reduzida. Isso também pode ser observado quando o 

escoamento passa entre objetos próximos ao solo. 

 

 

Figura 4.12 - Tubo de Venturi e o princípio de Bernoulli. 

Disponível em:< www.dreamstime.com>. Acesso em: 19/10/20. 

 Quando mais próximo o componente do carro estiver do solo, menor será a área da seção 

transversal por onde o escoamento fluirá. Logo, a velocidade aumenta e a pressão diminui. Este 

tipo de princípio é utilizado em todos os carros de corrida de alta performance e até mesmo em 

carros de passeio; e não será diferente para um carro de Formula SAE. Para um aerofólio 

invertido, quanto mais próximo ao solo, mais a área abaixo dele reduzirá e com isso, o 

escoamento irá adquirir mais velocidade e consequentemente menor pressão na parte inferior 

do aerofólio, gerando downforce. 

Este fenômeno é descrito através de algumas equações, mais especificamente a equação 

da quantidade de movimento e da equação de conservação de massa, que serão vistas mais 

profundamente no Capítulo 4.7. Estas equações relacionam as consequências da mudança de 

velocidade com a variação da área e como a mudança de velocidade afeta a pressão. 
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4.7. Equações governantes  

Para resolver os problemas de escoamento, duas equações serão consideradas. A 

equação da conservação de massa ou equação da continuidade (1), e a equação da conservação 

da quantidade de movimento ou equação de Navier-Stokes (2)  

 

𝒅𝝆

𝒅𝒕
+  𝜵 ∙ (𝝆�⃗⃗� ) = 𝟎           (1) 

 

𝒅

𝒅𝒕
(𝝆�⃗⃗� ) +  𝜵 ∙ (𝝆�⃗⃗� �⃗⃗� ) = −𝜵𝒑 + 𝜵 ∙ 𝝉 + 𝝆�⃗⃗� + �⃗⃗�        (2) 

 

A equação da continuidade diz que a variação de massa em um dado volume de controle 

depende da massa específica (ρ) e da velocidade (𝑣 ). Ao se analisar um fluxo por um volume 

de controle a Equação 1 indica que a quantidade de massa que entra pelo volume de controle 

deve ser a mesma na saída para um escoamento incompressível. A Equação 2 descreve a 

quantidade de movimento de um fluído dado às forças que são exercidas sobre ele. Além da 

massa específica e velocidade outras variáveis são a pressão (p), a aceleração da gravidade (g⃗ ), 

a tensão cisalhante (τ) e outras forças de corpo que possam existir (F⃗ ). 

 Para resolver as equações de Navier-Stokes de forma analítica é preciso realizar diversas 

simplificações. Uma das maneiras de contornar este problema matemático é tentar resolver as 

análises por métodos numéricos. Um dos mais utilizados e que também será utilizado neste 

estudo será o modelo das Equações Médias de Reynolds, mais conhecido como modelo RANS. 

Para o estudo em questão o escoamento tem velocidades menores que Mach 0,3. 

Portanto, pode ser considerado incompressível (FOX, 2014). Então os termos das equações que 

envolvem a variação de massa específica podem ser desconsiderados. Logo, ao desconsiderar 

estes termos e outros que envolvem a viscosidade e as outras forças exercidas sobre o fluido, 

as Equações 1 e 2 resultam na Equação 3 e na famosa equação de Bernoulli (4). 

𝑨𝟏 ∙ 𝒗𝟏 = 𝑨𝟐 ∙ 𝒗𝟐           (3) 

 

𝒑𝟏 +
𝟏

𝟐
 𝒗𝟏

𝟐 = 𝒑𝟐 +
𝟏

𝟐
 𝒗𝟐

𝟐           (4) 
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Um outro conceito importante para o estudo é o de linhas de corrente, esta linha é 

definida quando um fluxo estável (aquele que não flutue com o tempo), tem em si um elemento 

de fluido móvel que traça um caminho fixo no espaço (ANDERSON, 2015). Este caminho é 

conhecido como linha de corrente e está representado na Figura 4.13 pelas linhas esfumaçadas 

ao redor do aerofólio.  

 

Figura 4.13- Linhas de corrente ao redor de um aerofólio. (ANDERSON, 2015). 

 

4.8. Sustentação 

As equações anteriores podem descrever uma análise em dois pontos diferentes. Ao 

observar as linhas de corrente da Figura 4.13 ao redor de um aerofólio, vê-se que na superfície 

superior, logo após o ponto de estagnação a linha de corrente é comprimida. Então neste ponto, 

tem-se a redução de uma área fictícia por onde o fluido escoa. Pela Equação 3 sabe-se que neste 

mesmo ponto a velocidade é maior do que a velocidade de corrente livre. O mesmo acontece 

com a superfície inferior do aerofólio, mas a redução de área não é tão expressiva como na 

superfície superior. Pela Equação 4 percebe-se que se a velocidade aumentar, naquele mesmo 

ponto a pressão é reduzida. Com isso, a pressão na superfície superior é menor do que na 

inferior, gerando sustentação. 

Ainda analisando a Figura 4.13, pode-se ver que ao longo da superfície as linhas de 

corrente começam a ter a sua área aumentada. Com isso, a velocidade diminui e a pressão 

aumenta na direção do bordo de saída do aerofólio, essa variação de pressão é conhecida como 
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gradiente de pressão adverso. Se este gradiente for significativamente grande, a pressão adversa 

cria uma espécie de barreira para impedir o movimento do fluído juntamente com as forças de 

cisalhamento. Até que em um ponto específico a velocidade do fluído é muito pequena e a 

pressão à frente é grande o suficiente para desviar o fluxo de ar, gerando um descolamento do 

fluído da superfície. Criando assim, um arrasto conhecido como arrasto de pressão. 

(ANDERSON, 2015) 

Um dos parâmetros importantes e que regem os coeficientes aerodinâmicos é o número 

de Reynolds. Este número descrito na Equação 5 representa a razão entre as forças inercias e as 

forças viscosas. Quanto maior este número, o escoamento será dominado pelas forças inerciais 

e com números de Reynolds menores as forças viscosas são as que dominam o escoamento. 

Números de Reynolds altos representam um escoamento turbulento, onde a viscosidade tem 

influência majoritariamente na camada limite. Já para números menores, indicam um fluxo 

laminar. Para escoamentos externos, de maneira simplificada, um número de Reynolds acima 

de 5x105 pode ser considerado turbulento (ANDERSON, 2015). Este é o caso deste estudo em 

questão. 

𝐑𝐞 =
𝛒𝐯𝐥

𝛍
           (5) 

Onde 𝑙 representa o comprimento total do corpo avaliado ou um ponto arbitrário ao 

longo do comprimento do corpo, 𝜌 é a massa específica, 𝜇 é a viscosidade do fluido e v é a 

velocidade. Para uma placa plana ou para um aerofólio, através do número de Re mostra que 

nas regiões iniciais do corpo avaliado o Re é baixo e, portanto, o fluxo é laminar. Para pontos 

no final do corpo, esse número aumenta indicando um fluxo turbulento. Normalmente, para 

veículos este número é alto e indica um regime turbulento. Mesmo que as velocidades possam 

não ser muito altas, a viscosidade do ar é muito pequena e o comprimento é significantemente 

grande. E esta realidade não é diferente para os veículos de Formula SAE. 

 

4.9. Coeficientes aerodinâmicos 

 Os coeficientes aerodinâmicos relacionam uma força com uma área (A) ou comprimento 

(𝑙) de referência, ou seja, são coeficientes geométricos. Neste estudo, será usado o comprimento 

de corda do nosso perfil aerodinâmico para a definição da geometria. Esse parâmetro será 

detalhado mais à frente. Esses coeficientes podem ser descritos em função da pressão dinâmica 

q. A pressão dinâmica é definida na Equação 6 e tem relação com a velocidade do movimento 
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do fluido para um fluxo livre, 𝒗∞ . Os coeficientes que representam as forças de sustentação e 

arrasto são representados na Equação 7 e Equação 8. Onde 𝐶𝑙 representa o coeficiente de 

sustentação e 𝐶𝑑 o coeficiente de arrasto. L é a força de sustentação e D é a força de arrasto. 

𝒒∞ =
𝟏

𝟐
∙ 𝝆 ∙ 𝒗∞

𝟐            (6) 

 

𝑪𝒍 =
𝑳

𝒒∞∙𝑨
           (7) 

 

𝑪𝒅 =
𝑫

𝒒∞∙𝑨
           (8) 

 

É importante ressaltar que os valores de 𝐶𝑙 e 𝐶𝑑 não são constantes e que para fluidos 

subsônicos variam com o ângulo de ataque e a forma do corpo em primeiro lugar e depois com 

o número de Reynolds. Isso é extremamente importante, pois se o Reynolds for fixo, os valores 

dos coeficientes vão se manter praticamente os mesmos para uma mesma geometria. Com isso, 

olhando a equação de Reynolds, ao aumentar-se o comprimento da corda do aerofólio, pode-se 

diminuir a velocidade e os valores de 𝐶𝑙 e 𝐶𝑑 se manterão. Isso é essencial para os veículos de 

Formula SAE que trabalham em baixas velocidades. Uma demonstração deste fenômeno pode 

ser vista na parte dos resultados no Gráfico 7-1 no Capítulo 7.1.1  

 Outro coeficiente importante é o coeficiente de pressão. Que relaciona a pressão 

dinâmica, utilizando um valor de velocidade de referência, e as diferenças de pressão estática 

local e pressão estática de referência. Sendo os valores de referência utilizados nesse estudo 

iguais à velocidade do fluxo livre e pressão atmosférica. Essa equação é válida para 

escoamentos subsônicos. Quando valores de Cp se mantem constantes, indicam que não existe 

variação de pressão localmente. 

𝑪𝒑 =
𝑷−𝑷∞

𝒒∞
            (9) 

 O Capítulo 7.1.1 apresenta exemplos de coeficientes de pressão ao longo de dois 

aerofólios diferentes e uma descrição breve do que está acontecendo fisicamente em cada ponto 

e região nos resultados avaliados. E informará como será visto o descolamento presentes nestes 

dois perfis. O descolamento acontece quando o fluido se desprende da geometria quando a 
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energia cinética diminui por conta do cisalhamento com a superfície e do gradiente de pressão 

adverso enfrentado pelo fluido, fazendo com que este se descole da superfície (ANDERSON, 

2015). 

 Para entender-se o descolamento, precisa-se falar sobre o fenômeno conhecido como 

Paradoxo de d’Alembert. Esse paradoxo, estabelecido no final do século XIX, tem relação com 

um escoamento ao redor de cilindros e esferas. Na teoria, para um fluxo ideal as linhas de 

corrente ao redor do cilindro deveriam ser simétricas, e assim não há geração de arrasto de 

pressão no corpo já que as pressões na parte frontal do cilindro e na parte traseira são idênticas 

(ANDERSON, 2015). Porém, isso era diferente do visto na prática, onde era enxergado a 

separação do fluido na região traseira do objeto. Esse era o paradoxo descrito. 

 

Figura 4.14 - Fluxo ideal sem fricção sobre uma esfera. (a) Campo de fluxo. (b) Distribuição do coeficiente 

de pressão. (ANDERSON, 2015). 

 A explicação é que nas análises teóricas do problema não era considerada a viscosidade 

do fluido e as perdas de energia geradas pela fricção. A Figura 4.15 demonstra qual é o 

comportamento real de um escoamento viscoso ao redor de um cilindro e o coeficiente de 

pressão, indicando o que realmente acontece com o escoamento (ANDERSON, 2015). 
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Figura 4.15 - Fluxo real separado sobre uma esfera. (a) Campo de fluxo. (b) Distribuição do coeficiente de 

pressão. (Linha contínua: Sem viscosidade; Linha tracejada: Com viscosidade). (ANDERSON, 2015). 

 

 Outro ponto observado experimentalmente, é que para fluxos turbulentos o 

descolamento é retardado enquanto para laminares é adiantado (ANDERSON, 2015). Para 

entender isso, precisa-se estudar o comportamento do fluido em contato com a superfície e os 

esforços sofridos nesta interação juntamente com a formação da camada limite. 

4.10. Camada limite 

 O conceito de camada limite desenvolvido por Ludwig Prandtl em 1904 tornou possível 

avaliar teoricamente os escoamentos viscosos utilizando as equações de Navier-Stokes. Onde 

Prandtl demonstrou que muitos escoamentos viscosos podem ser divididos em duas regiões. 

Uma na fronteira da superfície em que o fluido está escoando e outra longe dessa fronteira que 

descreve todo o resto do escoamento (FOX, 2014). Analisando um fluido escoando sobre uma 

placa plana, no ponto de contato com a placa a velocidade do fluido é zero devido a condição 

de contorno de não escorregamento. Porém, devidos as forças viscosas do fluido, a velocidade 

não é igual à velocidade do fluxo livre até uma certa distância vertical da superfície. Essa região 

onde o escoamento tem sua velocidade entre zero e a velocidade de corrente livre é chamada 

de camada limite. A camada limite tem uma espessura que varia ao longo da superfície 

horizontalmente com o aumento do número de Reynolds e tem espessuras diferentes entre 

escoamentos laminares e turbulentos. Todo o fluido do lado de fora da borda da camada limite 

pode ser considerado não viscoso ou pelo menos que não há interação viscosa entre o fluido 

naquele ponto e a superfície. 
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Figura 4.16 - Camada limite sobre uma placa plana (a espessura vertical está exageradamente ampliada). 

(FOX,2014). 

 Como pode ser visto na Figura 4.16, há uma diferença na espessura de uma camada 

limite laminar e uma turbulenta. Se a placa tiver comprimento suficiente ou uma alta 

velocidade, os dois tipos de camadas poderão ser observados ao redor da superfície. Por 

simplificação, um fluido escoando sobre uma placa plana pode ser considerado totalmente 

turbulento a partir de um número de Reynolds de 500.000 como dito anteriormente.  

 A diferença entre o fluxo laminar e turbulento é drástica. Para o perfil turbulento, da 

borda externa da camada limite até um ponto próximo da superfície, a velocidade do fluido é 

próxima da velocidade do fluxo livre até que cai rapidamente até zero na superfície. Para o 

perfil laminar, diminui gradativamente até zero da borda da camada limite até a superfície. 

(ANDERSON, 2015). 
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Figura 4.17 - Variação de velocidade na camada limite para um perfil laminar e turbulento. 

(ANDERSON, 2015). 

 A tensão de cisalhamento entre a superfície e o fluido pode ser descrita como a 

variação da velocidade em y, como visto em (10). 

𝝉𝒘 =
𝒅𝑽

𝒅𝒚
            (10) 

 Através do gráfico, olhando a inclinação da curva e da equação anterior, fica claro que 

pra y aproximadamente igual a 0 a tensão de cisalhamento para o perfil turbulento é maior que 

para o perfil laminar. Por isso, o arrasto gerado pelo atrito é maior para uma camada limite 

turbulenta. Em contraponto, olhando para a mesma figura, pode-se ver que para um mesmo 

valor de y nas redondezas da superfície a velocidade do fluido na camada turbulenta é maior 

que na camada laminar. Com a velocidade maior o fluido tem mais energia cinética, sendo 

possível resistir mais ao gradiente de pressão adverso enfrentado em um aerofólio, por exemplo 

(ANDERSON, 2015). Logo, para um perfil laminar o descolamento pode ser antecipado 

comparado a um turbulento. Como o descolamento pode gerar o arrasto de pressão, o arrasto 

gerado pelo atrito que é maior no fluxo turbulento pode ser compensado com o atraso do 

descolamento. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. Modelagem Computacional 

 A aplicação de técnicas numéricas permite o tratamento de geometrias mais realistas de 

modo que os efeitos vistos conseguem retratar a realidade. (KATZ & PLOTKIN, 2001). Através 

dos métodos computacionais consegue-se avaliar geometrias que os métodos analíticos não 

permitem. Com o passar do século 20, os métodos computacionais foram se aprimorando dado 

a necessidade de resultados rápidos e confiáveis de estudos aerodinâmicos quando não era 

possível enfrentar um alto custo com túneis de vento. Os métodos, como métodos de diferenças 

finitas foram desenvolvidos basicamente para resolver campos de fluxos mais complexos onde 

efeitos de compressibilidade e viscosidade já não são insignificantes. (KATZ & PLOTKIN, 

2001). 

 Juntamente com o avanço da tecnologia dos computadores, foi possível implementar 

modelos de avaliação dos fluxos mais complexos, já que agora, os computadores poderiam 

realizar cálculos com alta complexidade em tempos extremamente reduzidos. Isso certamente 

contribuiu para um grande avanço dos estudos e dos projetos de aerodinâmica desenvolvidos 

por pesquisadores e engenheiros. 

 

5.1.1. Equações médias de Reynolds - RANS 

 Através do modelo RANS, são obtidas as Equações de Reynolds por meio de valores 

médios das equações de Navier-Stokes. Porém, ao invés de se obter os valores temporais 

instantâneos para as componentes de pressão e velocidade, agora tem-se um valor médio desses 

componentes mais suas flutuações. Além disso, surge um tensor nessas equações, conhecido 

como Tensão de Reynolds que representa a influência das flutuações turbulentas no fluxo 

médio. (Rezende, 2009). 

 Para solucionar o Tensor de Reynolds, dois modelos são empregados para descrevê-lo, 

porém, aqui será usado somente um deles. O modelo de viscosidade turbulenta, é uma função 

da viscosidade turbulenta e do tensor taxa de deformação do escoamento. Um dos modelos que 

usa a viscosidade turbulenta para resolver a Tensão de Reynolds, conhecido simplesmente como 

modelo de turbulência que será usado neste trabalho é o modelo Sparlat-Allmaras. 
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 Este modelo foi desenvolvido praticamente de forma empírica por Sparlat e Allmaras 

em 1992. O modelo foi criado pensando principalmente em abordar problemas aerodinâmicos, 

avaliando o escoamento através de fronteiras sólidas. Ele tem apresentado ótimos resultados, 

principalmente ao avaliar gradientes de pressões adversos, além de ter um custo computacional 

baixo (Sparlat & Allmaras, 1994). Sendo possível realizar vários estudos de geometrias em 

pouco tempo.  

Para realizar os cálculos de escoamento, é necessário dividir o volume de controle em 

elementos de tamanhos finitos. Os cálculos serão realizados em cada um desses elementos e 

todos juntos formarão o cálculo do volume de controle completo. Logo, quanto menores forem 

os elementos, mais preciso será esse cálculo já que o elemento conseguirá representar melhor 

os efeitos da região em que ele ocupa. Porém, quanto menor o elemento, mais elementos terá o 

volume de controle e mais cálculos serão necessários aumentando muito o custo computacional. 

Está divisão do volume de controle é conhecida como malha. Uma informação importante, é 

saber que existe um certo tamanho de elemento (diferente para cada situação) em que a partir 

deste tamanho os elementos menores apresentaram resultados em que há pouca diferença entre 

os valores. Dependendo da precisão que se busca ter, estes elementos podem ter tamanhos 

maiores ou menores. E para isso, um estudo de malha é necessário para tomar essa decisão. Os 

softwares podem usar diferentes tipos de métodos numéricos. Sendo os principais conhecidos 

como elementos finitos, diferenças finitas e volumes finitos. 

 O Ansys Software através do Fluent usa volumes finitos para discretizar seu volume de 

controle. Onde a malha consiste em pequenos volumes, e como foi citado anteriormente, cada 

volume é calculado de forma numérica e o resultado individual é usado para compor um 

resultado global. Vale ressaltar, que é possível avaliar o problema como regime permanente. 

Logo, o cálculo das componentes no tempo não é necessário, sendo possível avaliar somente a 

variação espacial desses componentes. O Fluent, que compõe o Ansys, ao realizar o cálculo em 

uma célula, avalia as variações dos componentes de pressão e velocidade no centro da célula. 

A distância entre a base do elemento e o centro é conhecido como yp e tem uma relação direta 

com o y+ que será extremamente necessário durante o estudo de malha e que será visto mais à 

frente. 

 É necessário usar algoritmos para interpolar os valores de pressão, viscosidade 

turbulenta, quantidade de movimento e para avaliação dos gradientes. A pressão e a velocidade 

podem ser resolvidas de forma acoplada ou segregada. Se for usado a forma segregada, será 

necessário um algoritmo de acoplamento após o cálculo de cada iteração. Após o cálculo do 



37 

 

campo de velocidades uma equação de correção do campo de pressão será usada, já que os 

escoamentos em baixas velocidades e incompreensíveis são solucionados desta forma 

(MARRA, 2018). 

 

5.1.2. Parâmetros do Ansys 

 Nesta seção pode-se ver os parâmetros definidos para praticamente todas as análises 

deste trabalho. Principalmente para as análises vistas nas seções de definição e estudo de 

geometria. Todas as avaliações serão realizadas em regime permanente e em quase todas as 

análises será aplicado o método segregado utilizando o algoritmo SIMPLEC (SIMPLE-

Consistent) avaliado por Marra (2018) como sendo o que apresentava os melhores resultados 

em um menor tempo. Alguns poucos casos foram resolvidos através de o método acoplado. Os 

valores de controle de solução foram mantidos por padrão do software e são descritos na Tabela 

5-1. 

 

Parâmetro Dados de entrada escolhidos 

Modelo de Turbulência Sparlat-Allmaras 

Algoritmo Campos de Pressão-Velocidade SIMPLEC 

Correção de distorção (Skewness 

Correction) 
Padrão 

Fatores de sub-relaxação Padrão 

Esquema para gradiente Least Squares Cell Based 

Esquemas para Pressão Second Order 

Esquemas para Momento e Viscosidade 

Turbulenta. 
Second Order Upwind 

Esquema para gradiente Least Squares Cell Based 

Número de Reynolds 

6.85E+05 (Por padrão c=0.5 m e 

Velocidade =20 m/s). A Velocidade era 

modificada quando c variava, para manter o 

Reynolds fixo. 

Pressão na Entrada e Saída 1 atm 
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Intensidade e Escala de comprimento de 

Turbulência na Entrada 

0.3% e 0.01 m (Valores padrão de Túnel de 

Vento) 

Taxa de Viscosidade Turbulenta na Saída 10 

Definição da superfície superior do Volume 

de Controle 

Região de Simetria. (Sem efeitos viscosos 

para essa condição) 

Velocidade do solo 
Mesmo valor e sentido da velocidade na 

Entrada – 20 m/s 

Convergência de Residual’s 1E-3 

Convergência de Cl e Cd 1E-5 

Tabela 5-1 - Parâmetros de configuração das análises em CFD no Fluent. 

 

 A maioria desses valores foi selecionado baseando-se no manual do Ansys 2020 onde 

apresenta conceitos teóricos e as melhores opções para cada tipo de simulação desejada além 

de fóruns de CFD. Algumas análises específicas não mantiveram o valor padrão de Reynolds, 

pois era necessário avaliar a geometria para diferentes valores de velocidades, porém todos os 

outros parâmetros foram mantidos os mesmos. 

 Para a avaliação dos resultados, os principais valores buscados eram os valores de Cl e 

Cd da Equação 6 e Equação 7 respectivamente. Para o cálculo desses valores nas análises 2D 

era necessária uma área de referência, determinada como sendo o comprimento da corda do 

aerofólio multiplicado por uma profundidade de um metro. Estes valores poderiam ser obtidos 

como um conjunto ou também obtidos para cada elemento e componente da asa que fora 

analisada. Para as análises 3D a área de referência usada foi de 1m², já que as avaliações foram 

de caráter qualitativo. 

 Outro valor importante obtido nas análises foi o valor de Cp referente à Equação 8. As 

curvas de Cp vs Comprimento ao longo do elemento foram importantes para determinar regiões 

de descolamento do fluido, e assim, foi possível otimizar a configuração dos elementos que 

compunham a asa. Todos os valores de Cl, Cd e as curvas de Cp ao longo dos elementos foram 

obtidos diretamente do Fluent após a convergência da solução. O Fluent, ao calcular as forças 

nas superfícies estudadas, utiliza a Equação 6, Equação 7 e Equação 8 para informar os valores 

dos coeficientes. Um pós-processamento visual também foi realizado para entender e identificar 

melhor as regiões com descolamento do fluido; gradientes de pressão e velocidade. Olhando 

para resultados das interações dos elementos entre si e com outros componentes das análises. 



39 

 

A avalição do fenômeno do arrasto de pressão nos elementos e outras avaliações visuais 

secundárias foram também realizadas. 
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6. GEOMETRIA E DISCRETIZAÇÃO 

 A geometria de um corpo é o que governará a maneira como as forças aerodinâmicas 

atuarão sobre ele, inclusive a magnitude destes esforços. Para um aerofólio o parâmetro mais 

relevante será o ângulo de ataque. (ANDERSON, 2015). Além disso, alguns outros parâmetros 

adimensionais precisam ser levados em conta. Neste trabalho, os parâmetros utilizados serão: 

altura adimensional (H/c); o gap (h/c) e o distanciamento (x/c). Todos esses parâmetros serão 

avaliados juntamente com o ângulo de ataque (α).  

 O número de Reynolds é outro parâmetro que está diretamente associado aos 

coeficientes de sustentação e arrasto. Para qualquer corpo, independente da variação do seu 

comprimento, velocidade, massa específica ou viscosidade, os coeficientes aerodinâmicos se 

manterão os mesmos caso o Re se mantenha igual. Com isso, simplesmente serão definidas 

relações adimensionais sem se importar com as dimensões reais do aerofólio, já que os 

resultados obtidos valerão para qualquer dimensão definida posteriormente seguindo o mesmo 

número de Reynolds e os parâmetros adimensionais já citados. Com isso, o número de análises 

poderá ser reduzido significativamente. 

 

6.1. Ângulo de ataque 

 O ângulo de ataque ou como também é conhecido o ângulo de corda, faz referência ao 

ângulo que a corda do aerofólio faz com o plano horizontal do solo. Para definição deste ângulo, 

o bordo de ataque foi fixado e o bordo de saída rotacionado gerando os ângulos. Sendo positivo 

o ângulo ao girar o bordo de saída no sentido anti-horário e é mostrado na Figura 6.1. 

 

Figura 6.1 - Ângulo de ataque de um aerofólio. 
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6.2. Altura adimensional 

 É a razão entre a altura do bordo de ataque do primeiro elemento (em relação ao solo) 

com o seu comprimento de corda, como pode ser visto na Figura 6.2. Esse parâmetro só será 

necessário para o primeiro elemento da asa frontal, já que a asa traseira não vê efeitos da 

interação com o solo de maneira significativa. 

 

Figura 6.2 - Representação da altura dimensional (H/c). 

 

6.3.  Gap e distanciamento  

 O gap relaciona a altura entre o bordo de saída de um elemento e o bordo de entrada do 

elemento seguinte e seu comprimento. Para o gap entre o segundo e o primeiro elemento será 

adotado a nomenclatura (h2/c2) e entre o terceiro e o segundo elemento será (h3/c3). Isso será 

válido tanto para asa frontal como para a traseira e é indicado na Figura 6.3. 

 

Figura 6.3 - Gap entre os elementos (h/c). 
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 É a razão entre a distância horizontal entre os bordos de ataque dos elementos e o 

comprimento da corda do elemento anterior, sendo representados por (x2/c1) referentes ao 

primeiro e segundo elementos e (x3/c2) para a distância entre o terceiro e o segundo como 

indica a Figura 6.4. 

 

Figura 6.4 - Distanciamento entre os elementos (x/c). 

 

6.4. Geometria do aerofólio 

 Antes das avaliações dos elementos em si, foi preciso escolher a geometria do aerofólio 

utilizado. Um total de sete modelos que apresentavam valores de cambagem e espessura 

adequados, do ponto de vista da fabricação, foram selecionados e através do software xflr5 foi 

possível fazer uma análise rápida utilizando o número de Reynolds como parâmetro para estudar 

estas geometrias dos aerofólios sem levar em conta a viscosidade do fluido.  

 

 

Figura 6.5 – Cl vs Cd dos aerofólios avaliado através da análise no software xflr5. 
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Figura 6.6 - Coeficientes Cl, Cd, Cd/Cl dos aerofólios avaliados através da análise no software xflr5. 

 

 O aerofólio MH 115 11.6%, em amarelo, foi selecionado por apresentar um bom valor 

de Cl/Cd (em 3.5°) comparado aos outros como mostra a Figura 6.6 e o maior valor de Cl para 

um menor valor de Cd de acordo com a Figura 6.5. Além disso, esses valores são encontrados 

para ângulos menores que os demais. O que pode ser de grande importância, já que para grandes 

ângulos existe uma tendência de o escoamento apresentar descolamento para um fluxo viscoso. 

6.5. Asa frontal 

1º elemento 

 Para o primeiro elemento da asa frontal o mais importante a se avaliar são as interações 

com o solo. Para isso, se utilizou um método de “afunilamento” entre os parâmetros 

adimensionais. Neste método de seleção, três alturas adimensionais com diferença de H/c = 

0.05 disputavam entre si, de modo que aquela que apresentasse o menor Cl era escolhido para 
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a próxima fase. E assim disputava com mais duas alturas candidatas, mas agora com um 

intervalo entre elas sendo metade do intervalo da etapa anterior, como representado no esquema 

da Tabela 6-1. 

 

Tabela 6-1 - Método de afunilamento para escolha da melhor altura adimensional (H/c). 

 Para essa seleção, foram avaliados 4 ângulos: 0°, 3.5°, 13.2°, 8.35°; que representam 

respectivamente uma corda paralela ao solo, melhor relação de Cl/Cd, menor valor de Cl em 

um fluxo livre e um ângulo intermediário entre esses dois últimos. Esses valores po 

 

2º elemento 

 Para o segundo elemento, o parâmetro de H/c foi abandonado e substituído pelo gap e 

pelo distanciamento. O comprimento de corda do segundo elemento escolhido é metade do 

primeiro elemento. Além disso, o ângulo do segundo elemento é o dobro do primeiro. 

Para o 1º elemento o descolamento ocorre aproximadamente num ponto correspondente 

a 70% do comprimento da corda como será visto no Gráfico 7-3 e partindo deste ponto, foi feita 

a avaliação do segundo elemento. Variando o Distanciamento a partir deste ponto e todas as 

outras avaliações seguem a matriz de combinação abaixo. 

 

 

Tabela 6-2 - Matriz de combinações de gaps e distanciamentos. 

 

 

 

H/c Cl H/c Cl H/c Cl H/c Cl

-0.50 -1.387 -0.025 -1.551 -0.0125 -1.596 -0.00625 -1.599

h1 -1.600 h2 -1.600 h3 -1.600 h4 -1.600

+0.5 -1.585 +0.025 -1.590 +0.0125 -1.595 +0.00625 -1.595

Intervalo 5 Intervalo 2.5 Intervalo 1.25 Intervalor 0.625

Gap (h2/c2)

0.144 0.7 0.8 0.85 0.9 0.95 1

0.184 0.7 0.8 0.85 0.9 0.95 1

0.224 0.7 0.8 0.85 0.9 0.95 1

0.264 0.7 0.8 0.85 0.9 0.95 1

Distanciamento (x2/c1)
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3º elemento 

Os mesmos métodos de escolha do segundo elemento foram realizados para o terceiro 

elemento, mas seguindo a combinação da matriz a seguir. E o ângulo de ataque é o triplo do 

primeiro mantendo metade do comprimento, assim como segundo. 

 

Tabela 6-3 - Matriz de combinações gaps e distanciamentos. 

 

6.6. Asa traseira 

 Para a asa traseira a abordagem é um pouco diferente, já que a interação com o solo não 

tem relevância por conta da altura em que o primeiro elemento da asa é posicionado. A 

abordagem então, foi adotar ângulos de ataque maiores para conseguir menores valores de Cl. 

Apesar da abordagem ser um pouco mais simples, já que a interação com o solo não é pertinente, 

os mesmos parâmetros de gap e distanciamento continuaram a ser adotados. 

 

1º elemento 

 Para o primeiro elemento, vários ângulos de ataque foram avaliados para três 

comprimentos de corda diferentes. Sendo eles um comprimento de 500mm que é o tamanho de 

referência usado em todas as análises, 250mm que é metade do tamanho de referência e 860mm 

que corresponde ao tamanho máximo que o elemento poderia ter para ficar dentro do domínio 

como pode ser visto na Tabela 6-4. Essa avaliação foi realizada visando verificar pontos de 

descolamento no aerofólio e é apresentada na Seção 7.1.2 de resultados no Gráfico 7-7. 

 

 1° elemento - Asa traseira 

Comprimento (mm) Ângulo de Ataque (°) 

250 0 3.5 5 7 8.5 10.5 13.2 

500 0 3.5 5 7 8.5 10.5 13.2 

860 0 3.5 5 7 8.5 10.5 13.2 
Tabela 6-4 - Matriz de combinações do 1° elemento da asa traseira. 

Gap (h3/c3)

0.144 0 0.2 0.5 0.8 0.9 1

0.184 0 0.2 0.5 0.8 0.9 1

0.224 0 0.2 0.5 0.8 0.9 1

0.264 0 0.2 0.5 0.8 0.9 1

Distanciamento (x3/c2)
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2º elemento 

 Neste ponto, volta-se a inserir o conceito de gap e distanciamento entre os elementos. O 

ângulo do segundo elemento é o dobro do primeiro, assim como na asa frontal. A avaliação 

seguiu a mesma metodologia da asa frontal com tamanho igual a metade do primeiro elemento 

selecionado. Porém, no início o gap de 0.224 foi fixado que se demonstrou o melhor para a asa 

frontal e após isso, foi fixado um distanciamento de 0.8 e o gap foi variado.  

Gap 
h2/c2 

Distanciamento 
x2/c1 

0.224 0.5 

0.224 0.6 

0.224 0.7 

0.224 0.8 

0.224 0.9 

0.224 1.0 
Tabela 6-5 - Matriz de combinação do segundo elemento. 

3° elemento 

 Para o terceiro elemento uma avaliação com o perfil tendo um ângulo três vezes o do 

primeiro elemento e metade do comprimento, também do primeiro, foi realizada. Seguindo o 

mesmo método de avaliação do segundo elemento.  

 

6.7. Malha 

 Para o estudo de malha, dois trabalhos foram usados como referência. O trabalho de 

Marra (2018) e de Genua (2009). Em Genua (2009) foi usado o modelo de aerofólio Tyrrell026 

para as análises em 2D e o resultado dos diversos parâmetros de malhas estudados, assim como 

modelos de turbulência foram comparados com valores experimentais deste mesmo aerofólio. 

O mesmo foi feito por Marra (2018) e neste trabalho. Vale ressaltar que para este primeiro 

momento toda a malha foi gerada no MESH do software e a versão estudantil do ANSYS 2020 

R1, utilizada neste ponto, limita a malha em 512.00 elementos. Para que este número não fosse 

infringindo, medidas de refinamento foram tomadas ao longo do estudo de malha, levando em 

conta também o custo computacional. Para as malhas em 3D, foi possível utilizar a versão 

completa do software sem as limitações impostas. 

 Genua (2009) avaliou diversas combinações de malha estruturada e de modelos RANS 

de turbulência. Como resultado, conclui-se que o modelo que apresentava melhor aproximação 
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dos resultados computacionais é o modelo Sparlat-Allmaras. As malhas estruturadas tinham a 

altura do seu primeiro elemento associado a um y + e à uma razão de aspecto (AR), definida 

como a razão entre largura do elemento e sua altura. As malhas que apresentaram melhor 

resultados estavam com seus parâmetros entre 4 < AR < 7 e 30 ≤ y + ≤ 40. Para este trabalho as 

combinações de malhas estruturadas estão dentro deste intervalo indicado. Dando um total de 

12 combinações como é apresentado na matriz de combinações a seguir: 

y+ AR 

30 4 5 6 7 

35 4 5 6 7 

40 4 5 6 7 
Tabela 6-6- Combinação geométrica do primeiro elemento da camada estruturada. 

 

 As condições de contorno são as mesmas de Genua (2009), onde a velocidade na entrada 

era de 30 m/s na direção x. O nível e escala de turbulência na entrada foram configurados 

respectivamente como 0,3% e 0,01 m. Na superfície de saída foi considerado uma taxa de 

viscosidade turbulenta de 10. As pressões na entrada e saída foram mantidas como pressão 

atmosférica. A parede superior foi considerada como uma região de simetria, logo, não era 

influenciado pelos efeitos viscosos. A parede que representava o solo possuía velocidade de 

30m/s na direção do escoamento e assim como o aerofólio, possuía condição de não 

escorregamento. As dimensões do volume de controle também foram as mesmas, com um 

aerofólio com comprimento de corda de 223.4 mm e 3,6° de ângulo de ataque. As dimensões 

do volume de controle estão na imagem abaixo. Para uma primeira avaliação, foi considerada 

uma altura de h/c = 0.09 definida pela razão entre a parte mais baixa do aerofólio e o chão. 



48 

 

 

Figura 6.7- Volume de controle do aerofólio Tyrell026. 

 

Figura 6.8 - Regiões iniciais com até 0.5c de comprimento de distância  do bordo de ataque. 

 

Figura 6.9 - Regiões iniciais com até 0.25c de comprimento de distância  do bordo de ataque. 

Para uma avaliação inicial foram realizados testes para definir as regiões aonde a malha 

seria refinada baseadas no comprimento de corda do aerofólio como mostrado na Figura 6.8 e 

Figura 6.9. Na segunda imagem houve uma redução de 50% da distância bordo de ataque. Até 

este ponto, a diferença entre os valores obtidos das análises era de menos de 0.5% 
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Tabela 6-7 - Ganhos computacionais com a redução das regiões frontais ao bordo de ataque em 50% do 

comprimento. 

  

Nota-se, pela Tabela 6-7, que existe um ganho considerável em relação ao tempo e por 

isso a região reduzida foi usada para o refino e avaliação da malha. Fora dessas regiões, a malha 

segue o tamanho padrão imposto pelo programa onde os elementos são triangulares. De acordo 

com Genua (2009), os elementos triangulares deveriam ter aproximadamente a mesma área que 

o último elemento da camada estruturada como indica a Figura 6.10. 

 

Figura 6.10 - Área dos elementos triangulares. Genua (2009). 

 

Neste mesmo trabalho, também é citado que a altura do último elemento da camada 

estruturada deve seguir a Equação 11 

𝐡𝐞𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥  ≅  
√𝟑

𝟒
𝐥           (11) 

 

 Onde (l) representa o comprimento do primeiro elemento da camada estruturada. Então, 

foi calculado o comprimento do elemento final da camada estruturada através do y +, da AR e 

da Equação 11. E assim, foi possível determinar a área dos elementos triangulares e 

consequentemente seu comprimento e pode ser visto na Tabela 6-8. 

h/c Cl 100% Cl 50% Diferença % Nº de Elem. 100% N º de Elem. 50 % Redução % T. 100% (min) T. 50% (min) Redução %

0.224 -1.281 -1.279 0.2% 132684 86571 35% 1.9 1.3 31%

0.134 -1.418 -1.418 0.0% 117892 72890 38% 1.2 0.8 34%

0.09 -1.400 -1.404 0.3% 109490 66373 39% 1.2 0.7 38%

Redução das regiões da malha refinada em 50%
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Tabela 6-8 - Tamanho do elemento da região triangular. 

 

 Genua (2009) alerta para a criação de uma camada estruturada seguindo uma linha 

imaginária na ponta do bordo de saída até o final do domínio, a fim de evitar cálculos imprecisos 

e comportamentos inadequados do fluido na região de rastro atrás do aerofólio como indica a 

Figura 6.11 e Figura 6.12. 

 

Figura 6.11 - Camada estruturada atrás do bordo de saída. 

y+ AR hincial (mm) l (mm) h final (mm) l elem. Tri. (mm) Área (mm²)

4 0.60 2.40 1.04 1.20 0.62

5 0.60 3.00 1.30 1.34 0.78

6 0.60 3.60 1.56 1.47 0.94

7 0.60 4.20 1.82 1.59 1.09

4 0.70 2.80 1.21 1.40 0.85

5 0.70 3.50 1.52 1.57 1.06

6 0.70 4.20 1.82 1.71 1.27

7 0.70 4.90 2.12 1.85 1.49

4 0.85 3.40 1.47 1.70 1.25

5 0.85 4.25 1.84 1.90 1.56

6 0.85 5.10 2.21 2.08 1.88

7 0.85 5.95 2.58 2.25 2.19

30

35

40

Malha - h/c = 0.09



51 

 

 

Figura 6.12 - Camada estruturada no bordo de ataque. 

Vale ressaltar na imagem acima, o elemento triangular tangente ao último elemento da 

camada estruturada é maior que os elementos triangulares ao seu redor. Isso acontece pelo fato 

de o triângulo ter o tamanho da base igual ao do elemento estruturado e do próprio gerador de 

malha do Ansys tentar manter os dois elementos tangentes com a mesma área. O tamanho é 

consequência das combinações de y+ e AR e da taxa de crescimento da camada estruturada. 

Apesar disto, mesmo que visualmente pareça que não há uma transição suave entre estes 

elementos, o resultado não foi afetado por este aspecto. Para outros tipos de combinação, a 

malha apresentava uma transição visual mais agradável. 

Porém, para a altura de h/c = 0.09, algumas combinações das camadas estruturadas do solo 

e do aerofólio apresentavam deformações entre si, como vista Figura 6.13. 

 

Figura 6.13 - Deformação das camadas estruturadas. 
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Para resolver esse problema nestes casos, todas as malhas foram limitadas a 12 

elementos e houve redução da taxa de crescimento. A camada estruturada do chão, foi mantida 

com y += 30, AR=6, taxa de crescimento = 1.01 e 10 elementos na camada estruturada. Assim, 

foi possível resolver o problema, e assim melhorou alguns outros resultados.  

 

Dos 12 candidatos oriundos das combinações iniciais foram selecionados os 6 que 

apresentavam menor erro de Cl comparado ao valor experimental para as análises realizadas 

com h/c =0.09. Esses seis candidatos foram usados para avaliar o Cl com as alturas de h/c=0.134 

e h/c=0.224. Após realizar as análises com essas duas outras alturas, como pode ser visto na 

Tabela 6-10, todos os erros médios se mantiveram abaixo de 4% e o candidato escolhido foi o 

35Y_5AR com um erro médio de 0.3% e corresponde ao perfil com y +=30 e AR=5. Ele também 

ficou em terceiro contabilizando a menor quantidade de elementos e um dos menores tempos 

médios de análises na Tabela 6-11. 

               

Tabela 6-10 - - Candidatos selecionados com menor erro. (Esquerda) Erro médio dos candidatos. (Direita) 

 

Candidatos Tempo (min) Cl Erro (%)

30Y_5AR 1.5 -1.414 3.1%

30Y_6AR 1.6 -1.376 0.4%

30Y_7AR 1.5 -1.328 3.2%

35Y_4AR 2.1 -1.404 2.4%

35Y_5AR 1.4 -1.370 0.1%

40Y_4AR 1.2 -1.340 2.3%

Candidatos Erro Médio(%)

30Y_5AR 3.6%

30Y_6AR 0.5%

30Y_7AR 3.6%

35Y_4AR 2.8%

35Y_5AR 0.3%

40Y_4AR 1.6%

SA-Genua 1.9%

y+ AR hincial (mm) l (mm) h final (mm) Taxa de crescimento Elem. da camada estruturada

4 0.60 2.40 1.04 1.05 12

5 0.60 3.00 1.30 1.05 17

6 0.60 3.60 1.56 1.07 15

7 0.60 4.20 1.82 1.06 20

4 0.70 2.80 1.21 1.05 12

5 0.70 3.50 1.52 1.05 17

6 0.70 4.20 1.82 1.07 15

7 0.70 4.90 2.12 1.06 20

4 0.85 3.40 1.47 1.05 12

5 0.85 4.25 1.84 1.05 17

6 0.85 5.10 2.21 1.07 15

7 0.85 5.95 2.58 1.06 20

30

35

40

Malha-0.09h/c

Tabela 6-9 - Camada estruturada e taxa de crescimento. 
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Informações Gerais 

h/c Caso Nº de Elementos Tempo (min) 

0.224 

30Y_5AR 152618 2.4 

30Y_6AR 129093 1.9 

30Y_7AR 113135 2.2 

35Y_4AR 139486 3.4 

35Y_5AR 112010 2.4 

40Y_4AR 98224 2.0 

0.134 

30Y_5AR 128395 2.0 

30Y_6AR 105322 1.8 

30Y_7AR 93292 1.4 

35Y_4AR 122196 2.1 

35Y_5AR 94048 1.5 

40Y_4AR 82034 1.3 

0.09 

30Y_5AR 100840 1.5 

30Y_6AR 96058 1.6 

30Y_7AR 82275 1.5 

35Y_4AR 106671 2.1 

35Y_5AR 84839 1.4 

40Y_4AR 76684 1.2 
Tabela 6-11 - Informações gerais dos perfis de malha utilizados. 

 

 

Gráfico 6-1- Resultado da malha com o melhor perfil selecionado. 
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 O Gráfico 6-1 mostra o comportamento entre Cl e h/c para o perfil selecionado, valor 

experimental e o trabalho de Genua (2009). É interessante, que tanto a combinação escolhida 

como os outros candidatos conseguem demonstrar que o Cl menor acontece na altura de 

h/c=0.134 como o resultado experimental. Segundo Genua (2009) esse valor superior de Cl em 

h/c=0.09 acontece devido a separação do fluído perto do bordo de saída. Esse acontecimento, 

está representado na Seção 7.1.1 de resultado preliminares na Figura 7.1. Por fim, segue a 

descrição da malha em função da corda na tabela abaixo, que será usado no restante do trabalho. 

Algumas pequenas alterações foram realizadas quando inseridos os elementos adicionais ao 

corpo da asa. Com esses parâmetros, a quantidade de elementos das malhas variava entre 

100.000 a 300.000 elementos dependendo da análise e do volume de controle. 

Malha final 

Parâmetro Valor 

Altura do primeiro elemento no aerofólio 3E-03c 

Quantidade de elementos na camada estruturada 12 

Taxa de crescimento ao redor do aerofólio 1.03 

Altura final da camada estruturada no aerofólio 4.4E-02c 

Razão de Aspecto das camadas estruturadas no aerofólio ≅5 

Altura do primeiro elemento na pista 2.7E-03c 

Quantidade de elementos na camada estruturada 10 

Taxa de crescimento na pista 1.0 

Razão de Aspecto das camadas estruturadas na pista ≅6 

Tamanho dos elementos triangulares 7E-03c 

Tabela 6-12 - Malha final em função da corda. 

6.8. Volume de controle 2D 

 Para a determinação da geometria através das análises em 2D, um volume de controle 

bem determinado precisou ser definido. Um dos grandes problemas enfrentados são as 

condições de contorno das entradas e saídas do volume de controle. Na saída é definida como 

a pressão atmosférica. Caso a região posterior aos objetos da análise não for longa o suficiente 

até a saída do volume de controle as pressões do fluido, alteradas pelo contato com os objetos, 

podem ser menores que a pressão atmosférica na fronteira com a saída. Provocando assim, um 

fluxo reverso e impedindo a convergência da análise. A Figura 6.14 indica que o volume de 

controle tem três vezes a distância do comprimento de corda (c) entre o bordo de saída do 

aerofólio e a saída do volume de controle, uma vez o comprimento de corda entre a entrada do 

volume de controle o bordo de entrada do aerofólio, e três vezes o comprimento de altura. 
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Figura 6.14 - Volume de controle 2D. 

 

6.9. Volume de controle 3D 

 Os modelos em 3D foram usados para avaliações puramente qualitativas. Logo, a 

precisão não era o objetivo principal desta parte do estudo. Com isso, a malha utilizada não foi 

altamente refinada para que o custo computacional não fosse demasiadamente grande. Para 

estas malhas, numa região entorno do veículo, foram utilizados valores bem próximos às 

proporções utilizados no modelo 2D seguindo os valores da Tabela 6-12. Os tamanhos dos 

elementos aumentavam gradativamente com o distanciamento do veículo. O volume de 

controle foi dividido em oito partes para a análise com o carro completo. Sendo possível refinar 

a malha para regiões mais importantes como as asas. Dessa maneira, as interações viscosas 

entre o ar e as superfícies puderam ser avaliadas com maior precisão. Para maiores distâncias 

onde as forças viscosas atuam com menor intensidade ou não atuam foram considerados 

elementos maiores e mais grosseiros. 

 

Figura 6.15 - Volume de controle subdivido. 
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Figura 6.16 - Regiões dividias ao redor das superfícies onde a malha foi mais refinada. 

 

Os elementos na região mais próxima ao carro são tetraedros e os mais distantes foram 

elementos em formatos cúbicos como mostra a Figura 6.17. 

 

Figura 6.17 - Geometria dos elementos utilizados na malha nas análises 3D. 

 Para a análise sem as asas, a quantidade de elementos gerados foi de 5.227.727 

elementos e para as análises com as asas o número de elementos foi de 9.579.158. Assim como 

na malha 2D, para que não haja influência das superfícies de entrada e saída, com suas devidas 

condições de contorno no escoamento, é preciso ter uma distância significativa entre paredes 

do volume de controle do carro e seus componentes. Sendo aproximadamente 5 vezes o valor 

do comprimento do conjunto na região após o carro até a superfície de saída, 2 vezes o 

comprimento da superfície de entrada até o conjunto e uma altura de aproximadamente 1.1 

vezes o comprimento do carro. 
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Figura 6.18- Volume de controle 3D. 

Como visto anteriormente, o volume de controle foi subdividido em várias regiões para 

que houvesse um refino da malha nas regiões de interesse. Para tal definição, uma análise 2D 

foi realizada anteriormente para identificar até onde o conjunto do carro com as asas 

influenciaria no escoamento. A parte posterior ao carro é a que precisa ser avaliada com uma 

maior atenção por conta do rastro. E por isso, as subdivisões foram baseadas no comportamento 

do escoamento visto na Figura 7.6. da Seção 7.1 de resultados. A Figura 6.19 indica as 

definições de cada superfície do volume de controle e tem sua descrição detalhada na Tabela 

6-13. 

 

 

Figura 6.19 - Volume de Controle 3D. 
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Região Condições de Contorno 

Entrada Velocidade de 20 m/s e 1 atm de pressão. 

Simetria 
Condição de simetria, sem ação de 

efeitos da viscosidade. 

Saída Velocidade de 0 m/s e 1 atm de pressão. 

Pista 
Velocidade de 20m/s na direção do 

escoamento. 

Rodas 
Velocidade angular igual a (20/Raio da 

roda); w=75.84rpm. 

Tabela 6-13 - Condições de contorno da análise 3D. 

 

 A Tabela 6-13 segue os mesmos valores de condições de contorno e dos parâmetros de 

análise da Tabela 5-1 com a adição da velocidade das rodas. 
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7. RESULTADOS DAS ANÁLISES 

As análises foram rodadas em um computador desktop com um processador i5-2400 

3.1GHz da Intel, 12GB de Memória RAM DDR4 no Windows 10. Os tempos médios para as 

análises em 2D variavam entre 3 e 7 minutos e para as análises 3D o tempo médio foi de 

aproximadamente 5 horas para o carro completo. 

 

7.1. Análises 2D 

Os resultados das geometrias estudadas de cada elemento descritas no Capítulo 6.5 são 

apresentados nos tópicos a seguir. Além disso, alguns resultados representam os conceitos 

descritos no Capítulo 4 e estão no Capítulo 7.1.1. 

7.1.1. Resultados preliminares do aerofólio com elemento único. 

O Capítulo 4.9 descreve que ao manter o mesmo número de Reynolds, os valores de Cl 

e Cd se mantém constantes para uma mesma geometria e que isso é essencial para um 

veículo de Formula SAE. O Gráfico 7-1 mostra a comparação entre 𝐶𝑙 e velocidade para 

diferentes comprimentos de corda para um aerofólio MH-115 com 3,5° de ângulo de ataque. 

Pode-se observar que para perfis com maiores comprimentos têm-se o mesmo valor de Cl 

para menores velocidades. 

 

Gráfico 7-1 - Cl x Velocidade (km/h) para 3 perfis de aerofólio com comprimentos de cordas diferentes 

para o aerofólio MH-115 com 3,5° de ângulo de ataque. 
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 Como dito anteriormente no Capítulo 4.9, os resultados a seguir mostram uma breve 

explicação do estudo da aerodinâmica através do coeficiente de pressão para tentar entender e 

identificar o descolamento. O Gráfico 7-2 mostra nas regiões superiores e inferiores ao longo 

do aerofólio os valores de Cp e a Tabela 7-1 abaixo dá uma breve descrição de pontos e regiões 

de interesse. 

 

Gráfico 7-2 - Cp x Distância para o aerofólio MH-115 com 10.5° de ângulo de ataque. 

Região/Ponto Descrição 

Ponto com Cp = 0.8 

Valor máximo de pressão estática local. Valor típico presente na 

região do bordo de ataque do aerofólio. Ponto onde existe grande 

contribuição para o arrasto. 

Ponto com Cp = -2.8 

Este é o ponto onde a pressão local é a menor, localizado na 

região inferior do aerofólio. Os valores de Cp são negativos pois a 

pressão estática local é menor que a pressão de referência. É a 

região onde provavelmente será responsável pelo maior valor de 

downforce no aerofólio. A partir deste ponto em diante, a pressão 

local começa a crescer, assim como a velocidade diminui. 

Região laranja 

Nessa região, a pressão começa a subir e a velocidade diminuir. 

Logo, a diferença de pressão presente na equação de Cp vai se 

tornando menor, apesar de ainda ser negativo. 

Região vermelha 

A região vermelha indica que a diferença de pressão se 

estabilizou. Se não houvesse descolamento do fluído, os valores 

de Cp deveriam continuar aumentando até o bordo de saída do 

aerofólio.  

Tabela 7-1- Descrição das regiões do gráfico de Cp x Dinstância. 
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A seguir a Figura 7.1 mostra a análise do aerofólio Tyrell026 muito próximo ao chão, o 

que incentiva um grande gradiente de pressão adverso. A figura mostra que ao final do 

aerofólio, após o valor de Cp= -1 aproximadamente, a linha de corrente representada tangente 

ao aerofólio começa a descolar da superfície. Nos valores onde Cp começa a se tornar constante 

há o total descolamento e logo em seguida um vórtice sendo gerado. 

 

Figura 7.1 - Cp ao longo do aerofólio Tyrell026. 
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7.1.2. Asa Frontal 

1° elemento 

 

Figura 7.2 - Perfil de velocidade e pressão ao longo de um aerofólio com 0° de ângulo de ataque. 
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Na Figura 7.2 pode-se ver que mesmo para 0°, o perfil de pressão mostra que na 

superfície inferior a pressão é menor que na superior e assim obtém-se dowforce. Isso é 

adquirido graças à curvatura do aerofólio, a cambagem. A pressão é menor no ponto mais 

próximo à pista, graças ao efeito solo e maior no bordo de ataque como esperado. Na imagem 

superior, é possível ver que a velocidade no bordo de saída é próxima de zero. Isso porque 

ocorre um pequeno descolamento na parte final como será visto no Gráfico 7-3. Os valores de 

Cl e Cd para todos os ângulos avaliados seguem na Tabela 7-2 abaixo. 

 

 

Tabela 7-2 - Coeficientes aerodinâmicos em função dos ângulos. 

 

 Pode-se notar que o elemento inclinado a 3.5° realmente demonstrou ter o melhor Cl/Cd 

mesmo com a interação com o solo e a viscosidade. Este foi o ângulo escolhido para este 

elemento. Além disso, foi verificado que se for utilizado somente este único elemento 

conseguiríamos manter as restrições máximas do domínio permitido pelo regulamento. 

 

Tabela 7-3 - Tabela representando as restrições do domínio imposto pelo regulamento. 

 Olhando para a Tabela 7-3, se os valores de H/c forem usados para o aerofólio 

no carro, este vai apresentar uma certa altura dimensional entre o solo e o bordo de ataque. Para 

os ângulos de 8.35° e 13.2° o bordo de saída ficará numa altura superior aos 225mm impostos 

pelo regulamento e por isso seu comprimento precisa ser limitado. Caso esses ângulos fossem 

escolhidos, os elementos adicionais também sofreriam está limitação. Por isso, como o interesse 

α (°) Cl Cd Cl/Cd H/c

0 -1.235 0.040 30.875 0.241

3.5 -1.600 0.051 31.128 0.264

8.35 -1.734 0.111 15.622 0.255

13.2 -1.710 0.243 7.037 0.201

Melhor H/c

625 Altura (mm) 225

Ângulo (°) Melhor H/c h na entrada (mm) h final (mm) Comprimento máximo (mm)

0 0.241 150.5 150.5 Sem limitação

3.5 0.264 164.9 203.1 Sem imitação

8.35 0.255 159.3 250.1 575

13.2 0.201 125.4 268.1 527.7

Comprimento (mm)

Domínio da asa
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são melhores valores de Cl para baixas velocidades precisamos usar comprimentos de asas 

maiores como citado anteriormente e visto no Gráfico 7-1. Outro ponto importante de se 

analisar é o aumento do Cl de 8,35° para 13,2° além do aumento significativo do arrasto. Isso 

pode ser explicado pelo descolamento devido ao grande ângulo e a interação das camadas 

limites do solo e do aerofólio. O Gráfico 7-3 mostra o Cp ao longo do comprimento do aerofólio 

para as alturas adimensionais que apresentaram menor Cl para cada ângulo. Nota-se que para a 

curva em azul, que representa o ângulo de 13.2°, há um descolamento extremamente adiantado 

já que enfrenta um grande gradiente de pressão adverso, o que resulta num arrasto devido a 

pressão. Para os ângulos de 3.5° e 0° o descolamento acontece numa região próxima do bordo 

de saída do aerofólio em pontos próximos entre si. Porém, o perfil com 3.5° atinge um menor 

valor de Cp e por isso apresenta o melhor Cl/Cd de todos. 

 

Gráfico 7-3- Coeficiente de pressão avaliado ao longo da corda dos aerofólios. 

 

2° Elemento 

O valor de distanciamento entre os elementos se mostrou melhor em x2/c1=0.9 na 

maioria dos gaps e o melhor gap avaliado foi o h2/c2 = 0.224. Algumas variações de gaps entre 

0.184 e 0.264 foram realizadas para tentar encontrar um valor de gap melhor que 0.224. Porém, 

nenhuma diferença significativa foi encontrada. 
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Tabela 7-4 - Resultados do segundo elemento. 

 A tabela mostra valores muito próximos um dos outros. Porém, o gap de 0.264 tem uma 

ligeira redução de comprimento e consequentemente precisaria de uma velocidade maior em 

relação aos outros para atingir aquele valor de Cl. 

O gap 0.224 se manteve como um dos melhores e foi escolhido para a combinação com 

dois elementos. No Gráfico 7-4, pode ser visto que o não há descolamento aparente no segundo 

elemento já que não há grande influência do efeito solo e por ter um comprimento menor. 

 

Gráfico 7-4 - Coeficiente de pressão avaliado ao longo da corda dos 2 aerofólios. 

 

 

 

 

 

Gap (h2/c2) (x2/c1) Cl Cd Cl/Cd Restrição de c Velocidade referente (km/h)

0.264 0.900 -2.515 0.104 24.183 616.6 58.4

0.244 0.900 -2.551 0.102 25.010 625.0 57.6

0.224 0.900 -2.583 0.107 24.136 625.0 57.6

0.214 0.900 -2.579 0.104 24.794 625.0 57.6

0.204 0.900 -2.585 0.105 24.619 625.0 57.6

0.184 0.900 -2.478 0.108 22.944 625.0 57.6
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3° Elemento 

Após as avaliações, dois melhores valores foram selecionados e são indicados na Tabela 

7-5. 

 

Tabela 7-5 - Melhores resultados do terceiro elemento. 

Os valores mostram que para um x3/c2 = 0.5 apresenta um melhor resultado, mas 

restringe o comprimento de c. Com isso, a velocidade para atingir este valor de Cl tem que ser 

maior. Uma avaliação secundária com outras velocidades foi feita para comparar um grande 

intervalo de velocidades como os tamanhos de corda limitados indicados na coluna de restrição 

de c e podem ser vistos no Gráfico 7-5 e Gráfico 7-6. 

 

Gráfico 7-5 - Valores de Cl por velocidade avaliados paras as duas configurações. 

 

Gap (h3/c3) (x3/c2) Cl Cd Cl/Cd Restrição de c Velocidade referente (km/h)

0.184 0.500 -3.243 0.163 19.896 559.6 64.3

0.184 0.900 -3.137 0.160 19.606 623.9 57.7



67 

 

 

Gráfico 7-6 - Valores de Cd por velocidade avaliados paras as duas configurações. 

É interessante que os valores de Cl se mostraram menores em todas as velocidades para 

o distanciamento de x3/c2=0.5. Outro ponto a se comentar é que os valores de Cl parecem 

convergir para um valor específico mesmo com o aumento da velocidade. Isso pode ser 

explicado pelo domínio da geometria na determinação do valor de Cl. O outro ponto é que os 

valores de Cd diminuem com o aumento de velocidade já que as forças de inercia dominam 

mais que as forças viscosas. Com o aumento da velocidade o número de Reynolds também 

aumenta e assim, o escoamento tende a ser turbulento. Diante disto, o descolamento pode ser 

atrasado nas asas e os valores dos coeficientes podem ser melhorados. 

Perfil selecionado 

Elemento 1º 2º 3º 

α (°) 3.5 7 10.5 

Altura Adimensional (H/c) 0.264 - - 

Gap (h/c) - 0.224 0.184 

Distanciamento (x/c) - 0.9 0.5 

Cl -3.243 

Cd 0.163 

Cl/Cd 19.896 
 

Tabela 7-6 - Valores adimensionais da melhor configuração selecionada para asa frontal. 

 A Figura 7.3 mostra os perfis de pressão, velocidade e linhas de corrente ao redor dos 

três elementos com a configuração final indicada na Tabela 7-6. 
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Figura 7.3 - Perfil final do conjunto escolhido da asa frontal. 
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Por fim, essa se torna a configuração final dos três elementos da asa frontal do carro. Pode-

se ver que a pressão na região superior aos elementos é sempre maior que na região inferior e 

por isso obtém-se downforce como pode ser visto através dos coeficientes da Tabela 7-6. Os 

elementos afetam o escoamento e afetam o rastro posterior a eles, como mostrado no perfil de 

velocidade. E como consequência afetará o fluxo ao redor dos outros componentes do carro 

inclusive da asa traseira. Uma avaliação 3D será feita com estes perfis para avaliar o 

comportamento com todo o conjunto do carro. 

7.1.3. Asa Traseira 

1° Elemento 

 

Figura 7.4 - Perfil de velocidade e pressão para o primeiro elemento da asa traseira com 0° de ângulo de 

ataque. 
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É possível ver na Figura 7.4, que tanto a pressão quanto a velocidade bem abaixo do 

elemento, se aproximam bastante de um valor de pressão e velocidade de um fluxo livre, sendo 

elas 1 atm e 20 m/s respectivamente. A pressão começa a aumentar até chegar num valor muito 

próximo da pressão atmosférica próximo à pista. Logo, a influência do efeito solo para a asa 

traseira não é relevante. Isso dá uma vantagem, já que pelo perfil de velocidade vê-se que o 

descolamento é sutil e acontece somente no final do aerofólio para ângulos menores. 

Como citado no Capítulo 6.6, uma avaliação com diferentes comprimentos foi realizada 

para identificar pontos de descolamentos no aerofólio e podem ser vistos no Gráfico 7-7 para 

um perfil com 10,5° de ângulo de ataque. 

 

Gráfico 7-7 – Cp ao longo do aerofólio traseiro para diferentes comprimentos de corda para um aerofólio 

com ângulo de ataque de 10.5°. 

 

 As velocidades das análises foram fixadas em 20 m/s e por isso o número de Reynolds 

é diferente, sendo 3.42E+05 para o perfil de 250mm e 1.18E+06 para o perfil com 860mm, pois 

o objetivo era justamente avaliar a variação de Cp para diferentes comprimentos. O resultado 

mostrou que não existe diferença significativa (percentualmente) entre o ponto de Cpmin e o 

ponto onde começa a ocorrer o descolamento. Isso implica em pouca variação dos valores de 

Cl e Cd. Então, a variação será dada pela angulação do perfil de 500mm como pode ser visto 

na Tabela 7-7. 
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Tabela 7-7 - Resultados de Cl e Cd para diferentes ângulos com um perfil de aerofólio de 500mm. 

 

 O aumento do Cl entre 10.5° e 13.2° tem um motivo semelhante ao da asa frontal, onde 

o descolamento produz essa redução e um aumento significativo de arrasto. Desta vez, foram 

selecionados dois perfis como candidatos à próxima etapa. Os perfis com ângulos de ataque de 

7° e 8.5° por apresentar valores de Cl razoáveis para valores de Cd médios entre os outros perfis. 

 

2° Elemento 

As análises nos deram os seguintes resultados. 

1 Elemento -7° 

2 Elemento -14° 

Gap h2/c2 Distanciamento x2/c1 Cl Cd Cl/Cd 

0.224 0.5 -1.734 0.105 16.543 

0.224 0.6 -1.781 0.107 16.630 

0.224 0.7 -1.829 0.115 15.920 

0.224 0.8 -1.831 0.122 15.055 

0.224 0.9 -1.779 0.121 14.692 

0.224 1.0 -1.677 0.110 15.263 
Tabela 7-8 - Resultados de Cl e Cd com o 1° elemento a 7° e o 2º elemento a 14°. 

 Após isso, foi fixado o valor de Distanciamento de 0.8 e foi feita a variação do gap. 

1 Elemento -7° 

2 Elemento -14° 

Gap h2/c2 Distanciamento x2/c1 Cl Cd Cl/Cd 

0.264 0.8 -1.825 0.120 15.223 

0.224 0.8 -1.831 0.122 15.055 

0.184 0.8 -1.830 0.122 14.950 

0.144 0.8 -1.826 0.123 14.844 

Ângulo (°) Cl Cd Cl/Cd

0.0 -0.669 0.023 29.180

3.5 -1.022 0.034 30.118

5.0 -1.161 0.041 28.000

7.0 -1.326 0.054 24.473

8.5 -1.403 0.067 20.870

10.5 -1.423 0.093 15.310

13.2 -1.240 0.179 6.944

1 Elemento
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Tabela 7-9 - Resultados de Cl e Cd com variação do gap para um distanciamento fixo. 

 A variação não foi muito significativa, mas o melhor gap ainda se mostrou como sendo 

0.224. A mesma análise foi feita para o ângulo de 8.5° e para um ângulo intermediário de 8°. E 

por fim, a Tabela 7-10 mostra o resultado entre os melhores ângulos, gaps e distanciamentos. 

Resultados do segundo elemento da asa traseira 

1º elemento 2º elemento Gap h2/c2 Distanciamento x2/c1 Cl Cd Cl/Cd 

7° 14° 0.224 0.8 -1.831 0.122 15.055 

8° 16° 0.224 0.7 -1.920 0.142 13.536 

8.5° 17° 0.224 0.7 -1.920 0.146 13.165 
Tabela 7-10 - Resultados de Cl e Cd para ângulos diferentes. 

 Outras avaliações com o segundo elemento não tendo o dobro do ângulo do primeiro 

também foram realizadas, mas não apresentaram resultados impactantes. Então, o ângulo 

escolhido para o primeiro e segundo elementos foram 8° e 16° respectivamente por 

apresentarem ótimos valores de Cl e Cl/Cd. 

 

3° Elemento 

Como o perfil com 8° para o primeiro elemento e 16° para o segundo elemento foi feita 

para o terceiro elemento, somente uma avaliação com 24°. Desta vez, os valores dos parâmetros 

foram definidos com um distanciamento de 0.8 e gap de 0.144 e os valores podem ser vistos no 

Gráfico 7-8 e Gráfico 7-9. O mesmo comportamento da asa frontal se mostra na asa traseira 

onde os valores de Cl e Cd convergem com o aumento de Reynolds.  
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Gráfico 7-8 - Valores de Cl por velocidade avaliados para a configuração do perfil da asa traseira. 

 

Gráfico 7-9 - Valores de Cd por velocidade avaliados para a configuração do perfil da asa traseira. 
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Perfil selecionado 

Elemento 1º 2º 3º 

α (°) 8 16 24 

Gap (h/c) - 0.224 0.144 

Distanciamento (x/c) - 0.7 0.8 

Cl -2.570 

Cd 0.229 

Cl/cd 11.199 
Tabela 7-11- Valores adimensionais da melhor configuração selecionada para asa traseira. 

 

A Tabela 7-11 mostra o perfil final selecionado para a asa traseira. Na Figura 7.5 pode-

se ver que a pressão na superfície superior dos elementos é sempre maior que a inferior. Além 

disso, no primeiro elemento consegue-se observar o descolamento perto do bordo de saída. Por 

isso, a inserção de outro elemento na mesma distância é importante para aumentar o ganho de 

downforce. 
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Figura 7.5 - Perfil final do conjunto escolhido da asa traseira. 
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A pressão na superfície inferior dos elementos subsequentes, tanto da asa frontal como 

da traseira, é baixa. Com isso, há um aumento de velocidade do ar na superfície superior dos 

elementos anteriores, diminuindo a pressão. Mesmo assim, a diferença de pressão entre os lados 

oposto ainda é capaz de gerar uma grande quantidade de downforce. 

Para definição do volume de controle 3D uma análise do escoamento na região posterior 

ao carro foi realizada para identificar regiões que precisavam ser mais refinadas. Esta definição 

pode ser vista na Figura 7.6 abaixo exibindo a vista superior 2D e mostrando a distância afetada 

do escoamento causada pelo contato com os objetos da análise. A região onde a velocidade é 

próxima de zero atrás do carro e as linhas de corrente se conectam precisa de uma maior 

atenção, já que o vácuo criado afeta o escoamento resultando em arrasto devido a pressão 

 

 

Figura 7.6 - Comportamento do escoamento posterior ao carro. 
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7.2. Análises 3D 

 As avaliações em 3D foram realizadas de modo totalmente qualitativo, utilizando os 

mesmos parâmetros de malha e as mesmas condições de contorno entre duas análises 

comparativas. Tendo como objetivo comparar percentualmente duas análises e obter uma 

aproximação dos ganhos com a adição dos componentes aerodinâmicos ao carro. 

 

7.2.1. End plates 

 Com a adição dos end plates, houve uma diferença significativa nos resultados. As 

dimensões do end plate não foram calculadas de forma precisa. Simplesmente foi adicionado 

uma geometria à asa e comparado com uma asa sem o mesmo 

 

Figura 7.7 – Vista frontal em perspectiva das linhas de corrente com end plate 
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Figura 7.8 – Vista lateral em perspectiva das linhas de corrente com end plate. 

 

 Pode-se ver na Figura 7.7 que uma das linhas de corrente atingem o end plate. 

A linha de corrente passa a ter uma cor azulada, que representa velocidade zero de acordo com 

a escala de cores. Com isso, essa parte do escoamento foi impedida de ser sugada para a 

superfície inferior. Já na Figura 7.8, é mostrado que uma linha de corrente com a altura maior 

que o end plate é sugada para região de baixa pressão, como indicado pelas setas vermelhas. 

Pode-se entender que se deve implementar e melhorar o estudo do end plate que não foi o foco 

deste trabalho. Agora na análise sem os end plates, vista na Figura 7.9 indica que uma linha de 

corrente que passa tangente à superfície superior da asa é sugada para região inferior. A 

coloração passando de verde para amarelo indica o aumento de velocidade. Isso faz com que a 

diferença de pressão entre superfícies superior e inferior na região próximo a borda lateral 

diminua. O que é totalmente indesejado para um projeto de asas. 
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Figura 7.9 - Linha de corrente sem end plate. 

 

Figura 7.10 - Pontos de identificação das análises do end plate. 

 

A Figura 7.10 mostra aproximadamente a localização dos pontos onde foram avaliados 

os perfis de pressão indicados nas Figura 7.11 e Figura 7.12. Sendo está última o mesmo ponto, 
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porém sem o end plate. O ponto 1 fica localizado na borda da superfície superior da asa, 

enquanto o ponto 2 fica na mesma direção, porém, na superfície inferior da asa. 

 

Figura 7.11 - Perfis de pressão da superfície superior e inferior de uma asa com end plate. 
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Para dois pontos na mesma direção na borda lateral da asa, mas nas superfícies opostas, 

é indicado através das cores uma grande diferença de pressão. Isso certamente tem relação com 

a inserção dos end plates. Já que na Figura 7.12 essa diferença na coloração ao redor dos pontos 

é muito menor. 

 

Figura 7.12 - Perfis de pressão da superfície superior e inferior de uma asa sem end plate. 
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Para esta análise, somente a parte frontal do carro era necessária. O volume de controle 

se encerra juntamente com o final do bico para que não haja arrasto de pressão causado pela 

interrupção da carenagem. Os dados encontrados seguem na Tabela 7-12 e Tabela 7-13. 

Sem End Plate 

 Lift (N) Arrasto (N) Cl Cd Cl/cd 
Área de ref. 

(m²) 

Asa Frontal -98.681 9.240 -0.403 0.038 10.679 1.000 

Bico -0.704 4.744 -0.003 0.019 0.148 1.000 

Rodas -4.339 14.069 -0.018 0.057 0.308 1.000 

Conjunto -103.724 28.053 -0.423 0.115 3.697 1.000 
Tabela 7-12 - Resultados sem end plate. 

Com End Plate 
 Lift (N) Arrasto (N) Cl Cd Cl/cd Área de ref. (m²) 

Asa Frontal -106.006 10.050 -0.433 0.041 10.547 1.000 

Bico -2.277 4.288 -0.009 0.018 0.531 1.000 

Rodas -4.653 14.970 -0.019 0.061 0.311 1.000 

Conjunto -112.936 29.308 -0.461 0.120 3.853 1.000 
Tabela 7-13 - Resultados com end plate. 

Os valores das áreas de referência foram todos iguais a 1m² pelo fato de a análise ser 

totalmente qualitativa. E por tanto, os valores da área para o cálculo dos coeficientes foi 

arbitrário. Houve um aumento de aproximadamente 7.42% de downforce na asa frontal, pois 

houve a redução do fenômeno da mudança de direção do fluido da região de maior pressão para 

a de menor pressão. Consequentemente o aumento de 8.7% de arrasto com a inserção dos end 

plates. Além disso, o uso de end plates afeta o escoamento através dos outros componentes do 

carro. Tendo uma diferença final do conjunto de aproximadamente 9% a mais de downforce e 

4.5% a mais de arrasto. Os valores apresentados são referentes à metade do carro somente. 
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7.2.2. Carro completo 

Uma análise final foi realizada com o carro sem as asas e posteriormente com asa asas. 

Como o carro é simétrico, do ponto de vista aerodinâmico, a análise foi realizada somente com 

metade do carro. As condições de contorno foram ilustradas na Seção 6.9. 

 

 

Figura 7.13 – Vista frontal e lateral do carro com linhas de corrente e perfil de pressão ao redor do carro. 

(legenda Lateral: Linhas de Corrente; Legenda Superior: Pressão na superfície do carro.) 
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Figura 7.14 – Vista superior e em perspectiva das linhas de corrente e perfil de pressão ao redor do carro. 

(legenda Lateral: Linhas de Corrente; Legenda Superior: Pressão na superfície do carro.) 

 

A Figura 7.13 e Figura 7.14 mostra as linhas de corrente ao redor do carro. Pela vista 

frontal percebe-se que o carro tem bastante influência no escoamento já que as linhas de 

corrente posteriores ao carro geram uma espécie de vórtice e na vista lateral pode-se ver que o 

escoamento já chega perturbado na asa traseira por conta do capacete do piloto. Olhando mais 

aproximadamente as pressões na Figura 7.15 e na Figura 7.16, pode-se ver que nas superfícies 
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superiores das asas, as pressões estão próximas das pressões mais altas da escala global 

apresentadas na legenda. A vista frontal também deixa claro que o bico, as rodas e o capacete 

têm pressões bem altas já que são pontos de estagnação do fluido. 

 

Figura 7.15 - Perfil de pressão com vista superior do carro. 

  

 

Figura 7.16 - Perfil de pressão com vista frontal do carro. 
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Os resultados podem ser vistos na Tabela 7-14 e Tabela 7-15 abaixo: 

Sem asas 

  Lift (N) Arrasto (N) Cl Cd Cl/cd Área de ref. (m²) 

Carro -1.022 55.352 -0.004 0.226 0.018 1.000 
Roda Frontal 5.004 33.652 0.020 0.137 0.149 1.000 
Roda Traseira -46.015 45.511 -0.188 0.186 1.011 1.000 
Conjunto -42.033 134.515 -0.172 0.549 0.312 1.000 

Tabela 7-14 - Resultados das análises 3D com o carro sem as asas. 

Com asas 

  Lift (N) Arrasto (N) Cl Cd Cl/cd Área de ref. (m²) 

Asa Frontal -289.814 25.559 -1.183 0.104 11.339 1.000 
Asa Traseira -360.659 85.703 -1.472 0.350 4.208 1.000 
Carro -10.368 86.220 -0.042 0.352 0.120 1.000 
Roda Frontal -5.673 30.929 -0.023 0.126 0.183 1.000 
Roda Traseira -49.142 49.665 -0.201 0.203 0.989 1.000 
Conjunto -715.656 278.076 -2.921 1.135 2.574 1.000 

Tabela 7-15 - Resultados das análises 3D com o carro com as asas. 

 

Assim como no cálculo do end plate, os valores da área de referência foram definidos 

como 1m² por ser uma análise qualitativa e não quantitativa. Vê-se que houve um acréscimo 

extremamente significativo para os valores de downforce, chegando a um aumento de 

aproximadamente 17 vezes e um aumento de arrasto de aproximadamente 2 vezes. Isso reflete 

diretamente nos valores de Cl/Cd onde é bem maior para o caso onde as asas estão presentes. 

Os valores de Cl/Cd da análise 3D das asas são diferentes das análises 2D pois a malha da 

análise 3D não foi validada e pelo fato de que para a análise 2D os elementos terem sidos 

avaliados de forma isolada e não em conjunto como é a realidade. Deve-se deixar claro que na 

realidade estes valores podem ser diferentes, mas o que importa neste caso, é mostrar que há 

um ganho real do uso das asas no carro mesmo que os valores das forças obtidos não sejam 

verdadeiros. 

Um ponto a ser observado são os valores de sustentação sendo gerados pelas rodas. A 

roda traseira está sempre gerando downforce, o que pode não ser verdade na prática, mas por 

alguma imprecisão da simulação, apresenta estes valores. De acordo com Katz (1995) as rodas 

da frente geram valores positivos de sustentação. A Figura 4.8, mostra que as rodas e suspensão 

traseira geram um pouco de downforce. Porém, na Fórmula 1 até a suspensão é projetada para 
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tal finalidade. Nesta análise, a suspensão não estava sendo representada por questões de 

simplificações. 

 

7.3. Discussão final dos resultados 

Com esse trabalho é possível que a Equipe Buffalo de Formula SAE tenha um modelo 

de asa inicial, já que ainda não foi implementada uma ao projeto. Os resultados indicam que os 

valores das forças aerodinâmicas da geometria definida vão gerar aumento no desempenho do 

carro. Um estudo mais aprimorado dos end plates precisa ser realizado, já que não foi o objetivo 

deste estudo. Avaliando as alturas ideais para que não haja formações de vórtices entre as 

superfícies de maior e menor pressão. Além disso, é necessário realizar um estudo dos 

componentes de fixação desta asa ao veículo. Componentes que sejam leves e rígidos para 

suportar os esforços aerodinâmicos e conseguir transferir de forma adequada estas forças para 

o carro, aumentando a carga vertical e consequentemente aumentar a força de atrito entre os 

pneus e a pista. 

 A Figura 7.17 abaixo demonstra como seria uma prévia, sem os elementos de fixação, 

de como as asas ficariam dispostas no carro com os outros componentes. 

 

Figura 7.17 - Conjunto das asas no veículo da Equipe Buffalo de Formula SAE. 
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Uma outra avaliação necessária seria da interação entre as asas e o assoalho difusor do 

carro estudado por Marra (2018). De acordo com a Figura 4.8, os assoalhos aerodinâmicos são 

responsáveis por 50% do downforce de um carro de F1 e a interação entres estes componentes 

é de essencial estudo e aprimoramento. Um dos maiores problemas seria o aumento de massa 

do carro com a adição dessas asas. Se for considerado um material leve como a fibra de carbono, 

todo o conjunto das asas traseira e frontal ficaria entorno dos 10kg para o ganho de 

aproximadamente 650N de downforce de acordo com as análises 3D. Este material é o ideal 

para o uso em componentes aerodinâmicos. Porém, têm o seu custo muito elevado. Testes em 

túneis de vento e a coleta de dados experimentais em pista destes componentes poderiam ser 

comparados com os valores numéricos, sendo possível entender melhor os fenômenos e a 

interação entre o escoamento do ar com as superfícies da asa. E assim, a equipe poderá propor 

melhores geometrias de elementos e configurações entre estes para aumentar a performance do 

veículo. 

Por fim, é preciso deixar claro que todo este projeto deve ser estudado, analisado e 

criticado antes do uso desta configuração no carro. Quando se fala de um veículo de corrida de 

alta performance, nada deve ser taxado como ideal. Sempre poderão ser realizadas melhorias e 

modificações que farão toda a diferença nas pistas. 
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8. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 Através dos resultados, conclui-se que o uso das geometrias multielementos pode trazer 

grandes ganhos de downforce para o veículo. A variação dos ângulos e das relações 

adimensionais proporcionou estes ganhos aerodinâmicos. Algumas otimizações ainda podem 

ser realizadas como a mudança entre os gaps, comprimentos de elementos diferentes, ângulos 

mais agressivos e até mesmo outros perfis de aerofólio. Mesmo que haja um aumento 

significativo também do arrasto, os valores não trarão muito impacto ao carro, principalmente 

se tratando da velocidade final alcançada.  

 Um dos pontos levados em conta durante este trabalho é a facilidade de fabricação dos 

elementos e a montagem destes. O aerofólio MH-115 tem valores de espessura e cambagem 

que não trarão grandes dificuldades no processo de laminação e facilitará a fabricação dos 

moldes das asas. O regulamento da competição não permite o movimento dos elementos mas é 

possível mudá-los entre as provas, podendo obter uma asa com menor arrasto durante a prova 

de Aceleração e com maior quantidade de downforce durante as outras provas. A configuração 

final das asas deste trabalho é uma configuração intermediária, que gera ótimos valores de 

downforce  para valores de arrasto mais baixos. 

  



90 

 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANDERSON JR., John D. Fundamentos de Engenharia Aeronáutica: Introdução ao voo. 

McGraw-Hill, 7ª edição, 2015. 

 

ANJOS, Gustavo. Computação científica para engenheiros. Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, 2020. 

 

ANSYS Help 20.1. 

 

GENUA, E. A CFD Investigation into Ground Effect Aerodynamics. Delft University of 

Technology, 2009. 

 

ILJAŽ, J. et al. Optimization of SAE formula rear wing. Strojniski Vestnik/Journal of 

Mechanical Engineering, v. 62, n. 5, p. 263–272, 2016. 

 

KATZ, J.; PLOTKIN, A. Low-Speed Aerodynamics. Cambridge University Press, 2ª edição, 

2001. 

 

KATZ, Joseph, “Race car aerodynamics: Designing for speed” Bentley Publishers, 2ª edição, 

1995. 

 

MAHON, S.; ZHANG, X. Computational analysis of a inverted double-element airfoil in 

ground effect. Journal of Fluids Engineering, Transactions of the ASME, v. 128, n. 6, p. 

1172–1180, 2006. 

 

MARRA, Felipe. Estudo aerodinâmico de geometrias multielementos para os difusores de 

um carro de Formula SAE. Universidade Federal Fluminense, 2018. 



91 

 

MOREIRA, André Felipe et al. Otimização do projeto de asa para protótipo Formula SAE 

2018 da equipe FORMULA DEL-RACING através de um dispositivo End-plate. 

Universidade Federal São João del-Rei, 2018. 

 

OXYZOGLOU, I. Design & Development of an Aerodynamic Package for an FSAE Race 

Car design & developement of an aerodynamic package for a FSAE. University of 

Thessaly, 2017. 

 

PRASANTH, A. et al. Complete design and optimization of the aerodynamics of a FSAE car 

using solid works ANSYS & XFLR5. Lecture Notes in Engineering and Computer Science, 

v. 2224, p. 961–965, 2016. 

 

REZENDE, A. L. T. Análise Numérica da Bolha de Separação do Escoamento Turbulento 

sobre Placa Inclinada., Pontíficia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2009. 

 

SAE Internacional. 2020 Formula SAE Rules. Disponível em: < www.fsaeonline.com >. 

Acesso em: 24/10/2020. 

 

SOLIMAN, P. A. Aerodinâmica Em Formula Sae: Processo De Projeto Com Foco Em 

Dirigibilidade. Universidade Federal de Santa Maria, 2015. 

 

SPALART, P. R.; ALLMARAS, S. R. One-equation turbulence model for aerodynamic flows. 

Recherche aerospatiale, n. 1, p. 5–21, 1994. 

 

  



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

10.1. Apêndice 1 

Coordenas do aerofólio Tyrrel026. 

Baixa Pressão  Alta Pressão 

X Y  X Y 

0 0  1 0.0603 
0.001 -0.0076  0.99 0.0583 
0.002 -0.0107  0.98 0.0563 
0.0049 -0.0168  0.96 0.0527 
0.0099 -0.0228  0.94 0.0496 

0.0149 -0.0266  0.92 0.0468 
0.0199 -0.0293  0.9 0.0446 

0.0249 -0.0319  0.85 0.0412 
0.0298 -0.0344  0.8 0.0409 
0.0348 -0.0368  0.75 0.0429 
0.0398 -0.0392  0.7 0.0456 
0.0448 -0.0414  0.65 0.0479 
0.0498 -0.0436  0.6001 0.0496 

0.0548 -0.0458  0.5501 0.0509 
0.0598 -0.0479  0.5001 0.0517 
0.0698 -0.0518  0.4501 0.0521 
0.0797 -0.0554  0.4001 0.0519 

0.0897 -0.0588  0.3501 0.0514 
0.0997 -0.0619  0.3001 0.0504 

0.1197 -0.0672  0.2501 0.0489 
0.1396 -0.0713  0.2002 0.0473 

0.1596 -0.0744  0.1802 0.0465 
0.1796 -0.0763  0.1602 0.0457 

0.1996 -0.0771  0.1402 0.0446 
0.2496 -0.0753  0.1202 0.0432 
0.2996 -0.0721  0.1002 0.0413 

0.3496 -0.0679  0.0902 0.0404 
0.3996 -0.0631  0.0801 0.0392 

0.4496 -0.0574  0.0701 0.0379 

0.4996 -0.0508  0.0601 0.0367 

0.5497 -0.0434  0.0551 0.0359 

0.5997 -0.0351  0.0501 0.0352 
0.6497 -0.0261  0.0451 0.0344 
0.6997 -0.0163  0.0401 0.0336 

0.7498 -0.0056  0.0351 0.0329 
0.7998 0.006  0.0301 0.0321 
0.8498 0.0183  0.0251 0.0312 

0.8999 0.0315  0.0201 0.0299 
0.9199 0.037  0.0151 0.027 
0.9399 0.0426  0.0101 0.0232 
0.9599 0.0484  0.0051 0.0173 
0.9799 0.0543  0.002 0.0109 

0.99 0.0573  0.001 0.0079 
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10.2. Apêndice 2 

Coordenas do aerofólio MH-115 11.06%. 

Baixa Pressão  Alta Pressão 

X Y  X Y 

1 0  0.000002 -0.00019 

0.996746 0.001045  0.000116 -0.00148 

0.987495 0.004205  0.00046 -0.00259 

0.973137 0.009178  0.001126 -0.00358 

0.954061 0.015295  0.002119 -0.00454 

0.930273 0.022211  0.004085 -0.00594 

0.901996 0.029908  0.006571 -0.0073 

0.869696 0.038276  0.007685 -0.00781 

0.833851 0.047087  0.020153 -0.01157 

0.794919 0.056079  0.038005 -0.01423 

0.753323 0.065012  0.061109 -0.01575 

0.70954 0.073692  0.089333 -0.01614 

0.664084 0.081883  0.122473 -0.01548 

0.617442 0.089325  0.160256 -0.0139 

0.570064 0.095771  0.202334 -0.01153 

0.522365 0.101003  0.248296 -0.00856 

0.474723 0.104852  0.297646 -0.00517 

0.427507 0.107219  0.349813 -0.00155 

0.381075 0.108057  0.404186 0.002133 

0.335811 0.107397  0.460117 0.005715 

0.292135 0.105264  0.516922 0.009026 

0.250435 0.101688  0.573884 0.011912 

0.211076 0.09672  0.630261 0.014224 

0.174384 0.090438  0.68529 0.015841 

0.140659 0.082943  0.738191 0.016662 

0.11015 0.074366  0.788182 0.016634 

0.083069 0.064882  0.834484 0.015744 

0.059597 0.054723  0.876338 0.014058 

0.039941 0.044131  0.913052 0.011704 

0.024215 0.0333  0.943999 0.008841 

0.012392 0.022529  0.968528 0.0057 

0.004426 0.012337  0.986091 0.002789 

0.000699 0.004374  0.996541 0.000734 

0.000164 0.001974  1 0 
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11. ANEXOS 
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11.1.  Anexo 1 

Regulamento para componentes aerodinâmicos da competição Formula SAE do ano de 

2020, Seção T.7. 

 

T.7 BODYWORK AND AERODYNAMIC DEVICES 

T.7.1 Bodywork and Components 

T.7.1.1 There must be no openings through the bodywork into the driver compartment 

from the front of the vehicle back to the roll bar main hoop or firewall other than 

that required for the cockpit opening. Minimal openings around the front 

suspension components are allowed. 

T.7.1.2 All forward facing edges on the bodywork that could impact people, including 

the nose, must have forward facing radii of at least 38 mm. This minimum radius 

must extend to at least 45° relative to the forward direction, along the top, sides 

and bottom of all affected edges. 

T.7.1.3 All forward facing wing edges including wings, end plates, Gurney flaps, 

wicker bills and undertrays that could contact a pedestrian must have a 

minimum radius of 5 mm for all horizontal edges and 3 mm for vertical 

edges (end plates). If the edges themselves do not meet this requirement, 

additional permanently attached pieces designed to meet this requirement 

must be used. 

T.7.2 General Aerodynamics 

T.7.2.1 Aerodynamic Device 

A part on the vehicle which guides airflow for generation of downforce and/or 

reduction of drag. 

Examples include but are not limited to: wings, undertray, splitter, endplates, vanes 

T.7.2.2 No power device may be used to move or remove air from under the vehicle 

except fans designed exclusively for cooling. Power ground effects are 

prohibited. 

T.7.2.3 All Aerodynamic Devices must be designed such that the mounting system 

provides adequate rigidity in the static condition and such that the Aerodynamic 

Devices do not oscillate or move excessively when the vehicle is moving. Refer to 

IN.8.2 
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T.7.2.4 All Aerodynamic Device limitations apply with the wheels pointing in the 

straight ahead position 

T.7.3 Front Mounted 

T.7.3.1 In plan view, any part of any Aerodynamic Device must be: 

a. No more than 700 mm forward of the fronts of the front tires 

b. Within a vertical plane parallel to the centerline of the chassis touching 

the outside of the front tires at the height of the hubs. 

T.7.3.2 When viewed from the front of the vehicle, the part of the front wheels/tires 

that are more than 250 mm above ground level must be unobstructed when 

measured without a driver in the vehicle. 

T.7.4 Rear Mounted 

T.7.4.1 In plan view, any part of any Aerodynamic Device must be: 

a. No more than 250 mm rearward of the rear of the rear tires 

b. No further forward than a vertical plane through the rearmost portion of the 

front face of the driver head restraint support, excluding any padding, set (if 

adjustable) in its fully rearward position (excluding undertrays). 
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c. Inboard of two vertical planes parallel to the centerline of the chassis 

touching the inside of the rear tires at the height of the hub centerline. 

T.7.4.2 In side elevation, any part of an Aerodynamic Device must be no higher than 1.2 

meters above the ground when measured without a driver in the vehicle 

T.7.5 Between Wheels 

T.7.5.1 Between the centerlines of the front and rear wheel axles, an Aerodynamic 

Device may extend outboard in plan view to a line drawn connecting the outer 

surfaces of the front and rear tires at the height of the wheel centers 

T.7.5.2 Except as permitted under T.7.4.1 above, any Aerodynamic Devices, or other 

bodywork, located between the transverse vertical planes positioned at the front 

and rear axle centerlines must not exceed a height of 500 mm above the ground 

when measured without a driver in the vehicle. 

Bodywork within vertical fore and aft planes set at 400 mm outboard from the 

centerline on each side of the vehicle is excluded from this requirement. 
 

 

 


