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RESUMO 

 O assoalho é um dos principais elementos de um carro de corridas a se explorar para a 

produção de forças aerodinâmicas negativas que aumentam a aderência ao chão, chamadas de 

downforce, fundamental para um bom desempenho na maioria das categorias. Por suas 

grandes dimensões, em relação às do carro, a redução da pressão abaixo do assoalho pode 

levar a aumentos significativos da downforce e, com isso, a menores tempos de volta. 

 Para tal, devem ser utilizados difusores ao final da peça, a fim de se acelerar o ar e, 

consequentemente, reduzir-se a pressão estática. A geometria do difusor é, então, fundamental 

para o desempenho do veículo e neste trabalho foram estudadas diferentes configurações para 

o mesmo, a fim de se verificar a efetividade do uso de múltiplos elementos para sua 

composição. 

 Todo o desenvolvimento foi pensado para um carro de Formula SAE, categoria estudantil 

onde, mesmo com as baixas velocidades alcançadas, raramente ultrapassando os 100km/h, a 

aerodinâmica dos carros é decisiva para o sucesso nas competições. O regulamento pouco 

restritivo permite aos estudantes criarem soluções variadas. Através de simulações 

computacionais com o programa ANSYS Fluent, modelos bidimensionais de possíveis 

geometrias para o assoalho foram avaliados. 

 Os resultados mostraram que configurações com múltiplos elementos seriam capazes de 

produzir valores superiores de downforce para o assoalho em comparação a difusores simples. 

O aumento do coeficiente de arrasto é significativo, mas os ganhos obtidos em questão de 

downforce o tornam aceitável para a categoria. Além disso, a possibilidade de ajuste os 

elementos ofereceria mais uma oportunidade de acerto do carro. 

 

Palavras-Chave: Difusor; downforce; Formula SAE. 

 

 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 The undertray is one of the main elements to be explored for producing negative lift forces 

in a race car, that increase the adherence to the ground and which are of primary importance 

for a good performance at most of categories. Because of its large dimensions in relation to 

the ones of the car, the reduction of static pressure below the undertray can lead to great 

improvement of the downforce, leading to reduced lap times. 

 As an option, diffusers can be used at the end of this part to accelerate the air and, as a 

consequence, to decrease the static pressure. Then, the diffuser geometry is primordial to the 

performance and different configurations for it were studied in this work in order to verify the 

effectiveness of multi-element geometries. 

 The whole development has been thought for a Formula SAE car, a student category 

where, even with speeds usually lower than 100km/h, aerodynamics is decisive for the 

success in competitions. The regulations, which are not very restrictive to aerodynamic 

devices, allow the students to create varied solutions. Two-dimensional models representing 

geometries for the undertray have been tested through computational simulations using the 

ANSYS Fluent software. 

 The results showed that the multi-element configurations would be capable of producing 

higher values of downforce for the undertray in comparison with the single diffusers. The 

increase of the drag coefficient is significative, but the downforce gains make it acceptable for 

the category. Furthermore, the greater adjustability provided by the multi-element geometries 

would offer one way more to find the best adjustment for the car. 

 

Key-Words: Diffuser; downforce; Formula SAE. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos carros de corrida cada detalhe conta para se alcançar a vitória. Assim, o 

desenvolvimento de componentes e mecanismos que os façam ser cada vez mais rápidos é 

fundamental. Dessa busca pela melhor máquina, a aerodinâmica começou a ser explorada 

como forma de se alcançar o objetivo. 

Na década de 1960, projetistas começaram a pensar no formato dos carros não apenas 

para redução do arrasto aerodinâmico e alcance de velocidades mais elevadas. Começaram a 

surgir as primeiras asas em automóveis de corrida, que ao contrário daquelas dos aviões, 

geravam forças de sustentação negativa, aumentando a aderência dos pneus ao solo. Com isso 

as acelerações obtidas, laterais e longitudinais, começaram a crescer de forma assombrosa, 

levando a diversas modificações nos regulamentos técnicos de várias categorias. 

Demorou pouco para que a proximidade dos carros ao solo começasse a ser explorada 

para a geração de downforce. O chamado efeito solo já era conhecido por experiências com 

aerofólios nos anos de 1930, mas ainda não havia sido aplicado nos automóveis de 

competição. Após o uso de ventiladores para este fim e sua proibição, o formato da superfície 

inferior dos carros foi explorada pela equipe Lotus Grand Prix, da Fórmula 1, de modo a gerar 

grandes forças de sucção entre o carro e o solo apenas pelo movimento relativo ao ar. 

Na Formula SAE, a busca pelo veículo mais rápido leva os estudantes que compõem 

as equipes, assim como os engenheiros das maiores categorias, a encontrarem e 

desenvolverem soluções para alcançar este objetivo. Pelo regulamento pouco restritivo, a 

exploração de geometrias com múltiplos elementos para o difusor foi vista como um meio de 

se alcançar níveis de downforce mais elevados e é a motivação do presente trabalho. 
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1.1 AERODIÂMICA DOS CARROS DE CORRIDA 

 

A aerodinâmica é parte fundamental dos carros de corrida modernos, sendo em 

algumas categorias a base dos projetos. Inicialmente pensada como um meio para se alcançar 

velocidades mais altas nas retas, os projetistas davam aos carros formatos que gerassem o 

mínimo de arrasto possível, como no Peugeot L45 Grand Prix de 1916 (Figura 1), vencedor 

das 500 Milhas de Indianápolis. (Katz, 1995). 

Nos anos de 1960, entretanto, o objetivo começou a mudar e os carros começaram a 

ganhar asas e formatos que os permitissem gerar forças de sustentação negativas, o que 

aumentaria a aderência dos pneus e, por consequência, as acelerações. O foco, então, sai das 

retas para as curvas, e a downforce assume o papel principal no desenvolvimento dos 

melhores carros de corrida, como o Dallara DW12 (Figura 2), utilizado no campeonato de 

2017 da Formula INDY. 

 

 

Figura 1: Peugeot L45 Grand Prix. 

Disponível em: <www.aquelamaquina.pt>. Acesso em: 18/12/2017 

 

 

Figura 2: Dallara DW12. Crédito: Bret Kelley 

 



12 

 

Ao mesmo tempo em que o desenvolvimento aerodinâmico avança, pneus, motores, 

transmissões e as demais tecnologias envolvidas também evoluem. Entretanto, sem a 

exploração da aerodinâmica, o desempenho dos carros de corrida seria muito inferior. A 

Figura 3 ilustra essa diferença, mas os valores são apenas indicativos. 

 

Figura 3: Aumento do desempenho dos carros de corrida nas curvas com o passar do 

tempo, com e sem a exploração da downforce. (Katz, 1995) 

 

1.1.1 DOWNFORCE 

 

Downforce é o termo utilizado no automobilismo para força de sustentação negativa. 

Seu efeito básico é o aumento da força normal entre os pneus e o solo, aumentando as forças 

de atrito máximas que os mesmos podem gerar. Quanto maiores elas forem, maiores as 

acelerações geradas pelo carro, laterais e longitudinais. Entretanto, a variação das forças de 

atrito máximas causada pelo aumento da força normal não é linear, tendo um comportamento 

semelhante ao ilustrado na Figura 4, cujos valores são específicos para uma determinada 

condição e servem apenas como exemplo. 
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Figura 4: Comportamento da força lateral máxima em função da carga vertical no pneu. 

Disponível em: <http://racingcardynamics.com>. Acesso em: 18/12/2017. 

 

A partir dos anos 1960 houve um grande aumento nas acelerações laterais 

experimentadas pelos carros de corrida. Apesar do desenvolvimento dos pneus e dos demais 

componentes, o salto visto deveu-se, sobretudo, ao desenvolvimento aerodinâmico dos carros, 

com a finalidade de se gerar coeficientes de sustentação cada vez menores, sendo em muitos 

carros negativo. (Katz, 1995) 

Os elementos utilizados primeiramente para a geração de downforce foram asas, 

montadas de forma que seu CL fosse negativo. Muito simples no início, como no caso do 

Lotus 49B, carro campeão do Campeonato Mundial de Formula 1 de 1968 (Figura 5), mas já 

úteis na conquista de vitórias. 

Após o início do uso das asas invertidas, o grande salto viria com o que é conhecido 

como efeito solo. Utilizando-se de regulamentos pouco restritivos, a tecnologias que não eram 

ainda conhecidas ou aplicadas até então, engenheiros criam formas de se explorar a 

proximidade dos veículos ao chão para alcançarem valores de downforce altíssimos, sem 

efeitos tão negativos ao arrasto. 
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Figura 5: Lotus 49B. 

Disponível em: <motorsportoldtimes.wordpress.com>. Acesso em: 18/12/2017 

 

1.1.2 EFEITO SOLO 

 

Uma asa, quando distante de qualquer superfície, produz uma força de sustentação. 

Considerando-se que ela seja aproximada a uma superfície, estando essa do lado de menor 

pressão da asa, ou de qualquer um deles no caso de uma asa simétrica e com o ângulo de 

ataque, α, igual a 0, a força cresce no sentido da superfície até uma dada distância. Essa 

distância dependerá, entre outros fatores, da forma e dimensões da asa e velocidade relativa 

entre ela e o fluido. 

Através da Equação de Bernoulli (Equação 1), pode-se entender o motivo pelo qual o 

fato descrito acontece. Ao longo de uma linha de corrente, para um escoamento 

incompressível, em regime permanente e invíscido: 

𝜌.𝑣2

2
+ 𝑝 + 𝜌. 𝑔. ℎ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒                                                                                  (1) 

A aproximação da superfície ao lado de sucção da asa provoca o mesmo efeito 

utilizado em um tubo de Venturi. A menor distância entre as superfícies causa um aumento da 

velocidade do escoamento, reduzindo consequentemente a pressão nesse lado da asa. Nos 

carros, a superfície em questão seria o solo, e o coeficiente de sustentação seria reduzido. A 

densidade é, em geral, tratada como constante, devido ao escoamento ser isotérmico e à 

velocidade do mesmo ser consideravelmente inferior a Mach 0,3. 

Como dito, existe um limite, a partir do qual o CL aumenta novamente. Ranzenbach & 

Barlow (1994) atribuíram esse fato à aproximação, e encontro, das camadas limite da asa e do 
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chão, o que criaria um bloqueio demasiadamente forte para o escoamento. Entretanto, os 

testes realizados por eles utilizaram um chão fixo, o que não representa bem a situação 

experimentada pelos automóveis. 

Zerihan & Zhang (2000) realizaram experimentos similares, mas simulando o chão 

com velocidade relativa ao aerofólio igual à velocidade do escoamento livre. Sua conclusão 

para a redução da eficiência da asa a partir de determinada altura foi o aumento da região de 

separação próxima do bordo de saída do perfil, causada pela intensificação do gradiente 

adverso de pressão existente na região divergente da geometria. Na Figura 6 é ilustrada 

situação semelhante, onde se podem observar as alturas adimensionais nas quais ocorrem os 

menores CL para diferentes ângulos dos difusores de um objeto de estudo de Cooper et al. 

(1998). 

 

Figura 6: Coeficiente de sustentação versus altura adimensional para diferentes ângulos 

do difusor. (Cooper et al., 1998) 

 

1.1.3 ASSOALHO 

 

O assoalho é um dos principais elementos aerodinâmicos presentes em um carro de 

corridas. Pelo seu posicionamento e área, pode-se fazer uso do efeito solo para se gerar grande 

downforce com ele. A Figura 7 trás um exemplo de assoalho de um carro de corridas. 
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Figura 7: Ilustração do assoalho sob um carro de corridas. 

Disponível em: <www.caranddriver.com>. Acesso em: 11/11/2017 

 

As suas formas variam, mas possui geometrias bastante limitadas pelos regulamentos 

da maioria das categorias. O principal motivo é justamente o que o torna tão eficiente, a 

pequena distância ao chão. Quanto menor essa for, maior a sensibilidade do carro a variações 

de altura, chegando ao ponto extremo de haver contato entre o assoalho e o solo. Essa 

variação pode causar grandes mudanças bruscas no comportamento do carro, pela oscilação 

das forças de sustentação e de sua distribuição, havendo sido a possível causa de graves e até 

mesmo fatais acidentes na Formula 1. 

No início da exploração da parte inferior dos carros para criação de downforce, 

diferentes alternativas foram desenvolvidas. Uma delas consistia no uso de ventiladores na 

traseira para sucção do ar da parte inferior do veículo, como no Chaparral 2J de 1969, Figura 

8, o primeiro carro conhecido a fazer uso disso (Katz, 1995). Entretanto, esses modelos foram 

rapidamente banidos e o uso de dispositivos ativos para geração de downforce, como os 

ventiladores, proibidos. 

 

Figura 8: Chaparral J2. 

Crédito: Wouter Melissen 
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A outra forma de se explorar essa parte do carro era desenhá-la como uma asa. Em 

alguns carros os dutos laterais, utilizados normalmente em monopostos para montagem dos 

radiadores, eram projetados para que suas formas externas se aproximassem de uma. Na 

Figura 9 é ilustrada essa ideia. Porém, a baixa pressão causa a entrada de ar pelas laterais do 

carro para baixo dele, o que reduz a eficiência do assoalho. 

Uma das formas, já banidas, de se reduzir ou eliminar esse efeito era colocar saias 

laterais, que fechavam o espaço aberto nas laterais entre o assoalho e o chão. O detalhe 

também é mostrado na figura a seguir, estando as saias destacadas em amarelo. Para lidar com 

as variações de altura do carro durante as voltas, engenheiros utilizaram saias móveis ou então 

flexíveis, que de fato ficavam em contato com o chão e se adaptavam ao movimento, criando 

uma vedação muito eficiente. 

 

Figura 9: Arrows A2. 

Disponível em: <www.formula1.com>. Acesso em 19/12/2017. 

 

Com alterações nos regulamentos que obrigavam os assoalhos a serem planos, fez-se 

uso de alternativas para redução da pressão abaixo deste. Uma delas, utilizada atualmente nos 

carros de Formula 1, é a inclinação de toda a peça, gerando baixa pressão abaixo do carro e, 

consequentemente, downforce. A outra, foco do presente trabalho, é a colocação de um 

difusor no final da mesma. Em geral, o posicionamento e as dimensões dele são 

regulamentados e variam de uma categoria para outra. Porém, na Formula SAE as limitações 

para o projeto aerodinâmico possuem poucas restrições. 
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A vantagem do uso do assoalho para ganho de downforce é a grande eficiência que se 

pode obter com ele. Por eficiência, neste trabalho, entende-se o valor absoluto da razão entre 

CL e CD. Sua grande área inferior somada ao efeito solo permitem grande geração de 

downforce. Além disso, sua área frontal é em geral pequena e, mais do que isso, acaba 

normalmente não aumentando a área frontal do carro por sua localização. 

 

1.1.3.1 Difusor 

 

O difusor é um bocal divergente e é comumente utilizado em carros, especialmente 

nos de corrida, ao final do assoalho. Seu funcionamento, nesse caso, é como o de uma bomba, 

mas estática, já que não apresenta efeito algum por si só. Com o movimento do carro, para 

frente, ele força mais ar a passar pelo lado inferior, pois seu volume precisa estar preenchido. 

Dessa forma, a velocidade média do escoamento abaixo do assoalho aumenta e a pressão 

diminui. (McBeath, 1999) 

Comparando-se um assoalho plano após o bocal de entrada e outro, de mesmas 

dimensões, porém com um difusor na região de saída, a pressão abaixo do assoalho seria 

menor no segundo, devido à presença do difusor. Isso não implica que a primeira 

configuração não geraria downforce do lado inferior. Pelo efeito solo, a pressão entre o corpo 

e o chão seria provavelmente inferior à pressão no lado superior. Na Figura 10 é ilustrada essa 

situação, sendo Vf e pf, respectivamente, a velocidade e a pressão encontradas abaixo do 

corpo com o lado inferior plano, Vd e pd análogos para o corpo com difusor, pb a pressão na 

superfície posterior e Vo e po as velocidade e pressão atmosféricas. (Cooper et al., 1998) 

 

Figura 10: Comparação entre pressões e velocidades para corpos de teste com lados 

inferiores planos com e sem difusor. (Cooper et al., 1998) 
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O projeto do difusor deve ser feito de modo a melhorar o desempenho do veículo, no 

que diz respeito às forças de sustentação e arrasto. Todos os parâmetros envolvidos no projeto 

do difusor influenciam o seu desempenho e o do assoalho. Na Figura 6 foi ilustrada a 

influência do ângulo do difusor no CL para um corpo de testes. Já na Figura 11, para o mesmo 

corpo, são indicados valores também experimentais do CD para os mesmos ângulos. 

 

Figura 11: Coeficiente de arrasto versus altura adimensional para diferentes ângulos do 

difusor. (Cooper et al., 1998) 

 

Os principais parâmetros geométricos de um difusor bidimensional, segundo Cooper 

et al. (1998), são as alturas de entrada (h) e saída (H), comprimento (N), ângulo (θ) e o perfil 

de velocidade na entrada. As dimensões podem ser agrupadas em parâmetros adimensionais, 

como comprimento adimensional (N/h) e altura adimensional (h/H). 

O desempenho do difusor depende da relação entre seus parâmetros geométricos. Para 

a geração de altos valores de downforce, a razão entre as áreas de saída e entrada do difusor 

deve ser alta. De acordo com o trabalho de Reneau et al. (1967), razões pouco menores que 

cinco resultariam nos maiores valores de recuperação de pressão no difusor, dependendo 

também de seu comprimento. No trabalho citado são estudados os efeitos das relações 

geométricas para difusores simétricos, como ilustrado na Figura 12. Esses modelos se 
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diferenciam dos estudados neste trabalho nesse aspecto, mas os resultados e conclusões ainda 

assim são de grande valia. 

 

Figura 12: Difusores simétricos. (Reneau et al., 1967) 

 

Apesar da razão das áreas de saída e entrada serem um fator determinante para a 

geração de downforce, os outros parâmetros devem ser definidos de modo que essa maior 

razão seja efetivamente utilizada, evitando-se gradientes de pressão demasiadamente grandes 

que poderiam causar separação prematura do escoamento e levar a valores absolutos de CL 

baixos ou à baixa eficiência do difusor. 

 

1.2 FORMULA SAE 

 

A Formula SAE é uma competição estudantil criada e organizada pela Society of 

Automotive Engineers. Surgida em 1981 nos Estados Unidos, tem como objetivo fortalecer os 

estudantes de engenharia e favorecer o desenvolvimento de futuros profissionais, sobretudo 

para os mercados automotivo e automobilístico. 

Hoje é a maior competição estudantil do mundo, com eventos sendo realizados em 

diversos países, incluindo o Brasil. Em alguns recebe o nome de Formula Student, mas 

utilizando o mesmo regulamento. A Figura 13 mostra o protótipo de 2017 da Equipe Buffalo 

Formula SAE, equipe da categoria Combustão da Universidade Federal Fluminense. 

Alunos do Ensino Superior são encorajados a desenvolver carros de corrida seguindo 

um regulamento estabelecido pela SAE. Durante os dias de competição, cada equipe, 

representando uma ou até duas universidades, participa de provas estáticas e dinâmicas. As 

estáticas dizem respeito a todo o projeto e desenvolvimento do carro, incluindo-se as áreas de 
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custos e manufatura. Nas dinâmicas, os carros são de fato testados em cinco provas, 

Aceleração, Skid Pad, Autocross, Enduro e Eficiência. 

 

Figura 13: Protótipo da Equipe Buffalo Formula SAE do ano de 2017 durante a prova 

de Aceleração da Formula SAE Brasil. 

 

Na Aceleração devem ser percorridos 75 metros em linha reta no menor tempo 

possível. Para esta prova, um menor arrasto aerodinâmico seria benéfico, enquanto que a 

downforce não traria vantagem significativa. Os pneus poderiam ser exigidos além de seu 

limite apenas no início da prova, quando o carro, partindo do repouso, ainda estaria em baixa 

velocidade. Nessas condições, a downforce que poderia ser gerada por mecanismos passivos 

(que dependam do movimento relativo entre o veículo e o fluido) seria irrisória. 

No Skid Pad ocorre justamente o oposto. Os carros devem contornar dois círculos no 

menor tempo possível, o que exige impor a maior aceleração lateral possível, sendo então 

determinante ter um baixo CL, não sendo o arrasto de grande relevância. 

Nas provas Autocross e Enduro os carros percorrem circuitos, cujas retas são em geral 

curtas, com muitas curvas lentas. As velocidades máximas ficam em torno de 100km/h, 

podendo as mínimas serem inferiores a 30km/h. Dessa forma, o sucesso nelas está muito mais 

relacionado a altos valores de downforce do que a baixos valores de arrasto. No Enduro ainda 

é avaliada a resistência dos veículos, que percorrem aproximadamente 22km. Na prova de 

Eficiência avalia-se o desempenho do carro em função do consumo de combustível e tempo 

de prova. Como o arrasto influencia o consumo, essa prova exige uma boa razão entre força 

de sustentação e arrasto. 
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Figura 14: Exemplo real de uma pista da prova de Autocross colorida em função da 

posição do pedal do acelerador. Disponível em: <http://www.optimumg.com>. Acesso 

em: 18/12/2017. 

 

Pela Figura 14, pode-se notar que o piloto usou por muito pouco tempo o acelerador 

com 100% de abertura, aproximadamente em 18% da volta. Olhando-se para essa informação, 

pode-se concluir que o arrasto adicional associado com a geração de downforce seria 

prejudicial para o tempo de volta apenas nessa parte, enquanto que a força de sustentação 

afetaria diretamente todo o restante, além de também influenciar nos trechos de aceleração 

máxima devido à relação desses com as velocidades de saída das curvas. 

Assim, conclui-se que a geração de downforce deve estar à frente da redução do 

arrasto para as prova de Autocross, Enduro e Skid Pad. Porém, para se alcançar o 

compromisso ótimo, seria necessária a simulação de diferentes configurações para as 

diferentes provas, incluindo-se Aceleração e Eficiência, que seriam mais prejudicadas por um 

aumento do arrasto. Como o ajuste dos elementos aerodinâmicos pode ser realizado entre as 

provas ou até durante por sistemas embarcados, o impacto negativo nestas duas últimas 

poderia ser praticamente anulado. 

 

1.2.1 REGULAMENTO PARA ELEMENTOS AERODINÂMICOS 

 

O regulamento da competição determina que os componentes aerodinâmicos como 

asas e assoalhos devem estar contidos em uma determinada região do carro. A Figura15 

mostra, em verde, qual seria ela. São representados os pneus e chassis para melhor 
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visualização do espaço no veículo. No Anexo 1 é apresentado o Artigo 9 do regulamento, 

direcionado aos dispositivos aerodinâmicos. 

 

Figura 15: Regiões permitidas para elementos aerodinâmicos nas competições de 

Formula SAE em 2018. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Baseado em todos os pontos trazidos até este ponto, o objetivo central deste trabalho é 

estudar, através da fluidodinâmica computacional, o efeito de geometrias multielementos 

aplicadas ao difusor de um carro de corridas, especificamente um Formula SAE, avaliando-se 

as configurações que poderiam gerar a maior downforce. O impacto das diferentes geometrias 

nos coeficientes aerodinâmicos do assoalho e de partes específicas da geometria foi utilizado 

como modo de avaliação principal, sendo utilizados apenas modelos bidimensionais 

representando o assoalho. 
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Outros parâmetros, como o coeficiente de pressão do difusor e as condições 

geométricas de cada modelo também foram levadas em consideração na avaliação dos 

resultados. Além disso, para compreendê-los melhor, comparações com trabalhos de 

referência são feitas, pelas quais também se busca validar parte das simulações. 



 

 

2 CONCEITOS E TEORIA 

 

2.1 EQUAÇÕES FUNDAMENTAIS 

 

Os escoamentos simulados são considerados incompressíveis, e também sem nenhuma 

consideração de troca de calor, o que descarta a utilização da equação da conservação de 

energia dos cálculos. Isso acontece porque há apenas duas variáveis, pressão e velocidade. 

Assim, eles são regidos por apenas dois conceitos básicos da mecânica dos fluidos, a 

conservação de massa e a segunda lei de Newton. Cada um deles é representado 

matematicamente através de uma equação. As Equações 2 e 3 são, respectivamente, a equação 

da continuidade e a equação de conservação de momento. 

𝑑𝜌

𝑑𝑡
+ ∇ · (𝜌�⃗�) = 0                              (2) 

𝑑

𝑑𝑡
(𝜌�⃗�) + ∇ · (𝜌�⃗��⃗�) = −∇𝑝 + ∇ · 𝜏 + 𝜌�⃗� + �⃗�                    (3) 

A equação da conservação de massa apresentada está na forma diferencial e impõe que 

a massa em um dado volume varia no tempo apenas em função dos campos, escalar e vetorial 

respectivamente, de densidade (ρ) e de velocidade (𝑣). Dessa forma, não pode haver criação 

ou destruição de matéria. Em escoamentos com duas ou mais fases, entretanto, a equação 

poderia apresentar forma diferente para lidar com as transformações de fase, que causariam 

variações da quantidade de cada fase não apenas pela movimentação dos fluidos. 

A equação da conservação de quantidade de movimento, também na forma diferencial, 

determina que a variação da quantidade de movimento do fluido depende das forças exercidas 

sobre o mesmo. Para os casos invíscidos, as equações são chamadas de equações de Euler. Já 

nos casos viscosos para um fluido newtoniano, forma apresentada na Equação 3, equações de 

Navier-Stokes. (Anderson, 1984) Além da densidade e da velocidade, as outras variáveis são 
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a pressão (p), a aceleração da gravidade (�⃗�), a tensão cisalhante (τ) e outras forças de corpo 

que possam existir (�⃗�). 

Neste trabalho a densidade foi considerada constante. Por isso, as equações escritas 

acima são simplificadas, o que reduz inclusive o custo das simulações. As baixas velocidades 

do escoamento, abaixo de Mach 0,3, e o fato do mesmo ser isotérmico tornam essa 

consideração pertinente. 

 

2.2 NÚMERO DE REYNOLDS 

 

Um dos principais números adimensionais da mecânica dos fluidos, o número de 

Reynolds (Equação 4) representa uma razão entre as magnitudes das forças inerciais e 

viscosas. Pode indicar a natureza do escoamento, laminar ou turbulento, e deve ser usado para 

estudos onde a similaridade entre modelos seja necessária. Como exemplo, testes com 

modelos em escala devem ser realizados de modo que o número de Reynolds seja mantido 

igual ao original, embora esta condição não seja suficiente e outros parâmetros possam ser 

necessários. 

𝑅𝑒 =
𝜌.𝑣.𝐿

𝜇
                             (4) 

L é um comprimento característico, que pode ser arbitrado. Para determinadas 

geometrias já há escolhas convencionais, como o comprimento da corda para aerofólios ou o 

diâmetro para cilindros. 

Quanto menor o Re, maior é a influência da viscosidade no escoamento. Esse fato faz 

com que escoamentos com menores números de Reynolds tendam a ser laminares, enquanto 

valores maiores fazem com que sejam turbulentos. No estudo aerodinâmico de carros, os 

números de Reynolds são tipicamente muito elevados, e consequentemente o regime de 

escoamento é turbulento, ficando o efeito da viscosidade limitado às camadas limite ou 

regiões com escoamento separado, como descrito adiante. 
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2.3 COEFICIENTES AERODINÂMICOS 

 

Para uma determinada geometria, é possível definir-se coeficientes a partir dos quais 

as forças e momento atuantes sobre a mesma podem ser calculadas em função da pressão 

dinâmica, q ͚ , e de uma área de referência, A, ou comprimento de referência, L. A pressão 

dinâmica é calculada pela Equação 5. 

𝑞 ͚ =  
1

2
. 𝜌. �͚�²                            (5) 

Os coeficientes aerodinâmicos de força geralmente utilizados são os de sustentação, 

CL, e arrasto, CD. Além disso, a razão deles é utilizada como medida da eficiência 

aerodinâmica do corpo, pois em geral são desejáveis altos valores para o CL em relação ao CD. 

𝐶𝐿 =
𝐿

𝑞 ͚.𝐴
                             (6) 

𝐶𝐷 =
𝐷

𝑞 ͚.𝐴
                             (7) 

Podem-se definir, ao invés dos coeficientes, áreas de sustentação e arrasto. Elas são 

apenas o produto dos coeficientes respectivos pela área de referência. Com isso não é 

necessário defini-la. 

Os símbolos em letras maiúsculas são geralmente utilizados para os coeficientes de 

corpos tridimensionais completos. Para geometrias bidimensionais, os coeficientes são 

escritos em letras minúsculas, como cl e cd. Nesses casos, a profundidade é definida como 

sendo um valor unitário, como 1m. Assim, a área de referência seria o comprimento de 

referência vezes um. (Anderson, 1984) 

Outros dois coeficientes, úteis para a análise e demonstração dos resultados, são os 

coeficientes de pressão, cp, e de fricção, cf, definidos pelas Equações 8 e 9 respectivamente. 

Podem ser usados para a determinação dos coeficientes aerodinâmicos de força e momento 

através de integração nas superfícies dos corpos.  

𝑐𝑝 =
(𝑝−𝑝͚)

𝑞 ͚
                            (8) 
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𝑐𝑓 =
𝜏

𝑞 ͚
                                  (9) 

2.4 CAMADA LIMITE 

 

Em 1904, Ludwing Prandtl demonstrou que, para números de Reynolds 

suficientemente altos, numa região do escoamento próxima a uma superfície aerodinâmica o 

escoamento dependerá fortemente dos efeitos viscosos, enquanto que fora dela ele poderia ser 

descrito satisfatoriamente sem consideração da viscosidade. (Von Karman, 1954) 

Na parede o fluido assumiria velocidade tangencial nula em relação à mesma pela 

condição de não escorregamento, devida à viscosidade molecular. Com o aumento da 

distância à parede, a velocidade do ar tenderia a retornar à do escoamento livre, V ͚ .  

 

Figura 16: Representação das camadas limites de velocidade e temperatura. (Anderson , 

2001) 

 

A camada limite é, em geral, delimitada na direção normal à superfície pelo ponto 

onde a velocidade do escoamento corresponde a 99% da velocidade relativa entre o 

escoamento livre e o corpo. Outras definições usadas consideram o deslocamento de fluido 

produzido pela camada limite, ou a perda equivalente da quantidade de movimento linear. 

Há divisões dentro da própria camada limite. Na região mais próxima à parede, uma 

subcamada laminar, dominada pelos efeitos viscosos. Na mais externa, uma subcamada onde 

predominam os efeitos turbulentos. Haveria uma intermediária a essas duas, que seria uma 

região de transição. 

As alturas e velocidades nas subcamadas da camada limite são definidas comumente 

em termos adimensionais. A altura adimensional, y
+
, é definida pela Equação 10 e é uma 
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função da distância à parede, da variação da velocidade tangencial à parede 

perpendicularmente a esta, da densidade e da viscosidade dinâmica. τp é a tensão cisalhante na 

parede e υ é a viscosidade dinâmica. 

𝑦+ =
𝑦.√

𝜏𝑝

𝜌

𝜐
                          (10) 

Em camadas limites aderidas com gradientes de pressão leves, a região interna da 

camada limite turbulenta está compreendida numa faixa determinada de valores de y
+
. A 

subcamada viscosa estende-se até y
+
 = 5; a região de transição, chamada de buffer-layer, vai 

até y
+ 

= 30. A seguinte subcamada, chamada de camada logarítmica, estende-se até que os 

gradientes de velocidade começam a estar determinados por efeitos externos à camada limite. 

Estas regiões, como será explicado mais à frente, determinam o tamanho mínimo da 

malha computacional a ser usado nas simulações numéricas. A definição de y
+
 está 

indeterminada nos pontos de separação e readesão, onde a tensão cisalhante é nula. Isto 

evidencia que, na presença de escoamento separado, os efeitos viscosos não estão limitados a 

camadas finas no entorno das paredes. 

A viscosidade produz um gradiente de velocidade na camada limite, sendo a 

velocidade do fluido na parede igual à da mesma. Até que haja um possível ponto de 

separação do escoamento, que não pode existir devido apenas à tensão cisalhante na 

superfície, esse gradiente será positivo, com a velocidade se aproximando de V ͚  ao longo da 

camada. Entretanto, devido à redução da quantidade de movimento pela tensão de 

cisalhamento entre o sólido e o fluido, o gradiente de velocidade tende a se reduzir ao longo 

da superfície e a camada limite a aumentar de espessura. 

O campo de pressão pode favorecer ou não a separação do escoamento. Num gradiente 

de pressão adverso, a pressão aumenta no sentido do escoamento. Pressões mais altas 

posteriormente a pressões mais baixas causam desaceleração do fluido no escoamento, 

reduzindo sua velocidade e favorecendo a separação. 

No ponto onde a tensão cisalhante é igual a zero na parede, há a separação e, a partir 

dele, recirculação. Isso afeta o escoamento ao redor do corpo, como ilustrado na Figura 17, 

causando variações consideráveis nas forças resultantes sobre o mesmo. 
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A teoria da camada limite permite a determinação do ponto de separação do 

escoamento da superfície, mesmo naquelas suaves, como asas ou, para escoamentos 

laminares. Entretanto, devido à alta complexidade dos escoamentos turbulentos e da transição 

laminar turbulento, não é suficiente nestes casos, embora ainda seja um conceito fundamental. 

(Von Karman, 1954) 

 

Figura 17: Representação de separação da camada limite. (Anderson, 2001) 

 

O número de Reynolds tem grande influência sobre o comportamento do escoamento. 

Seu aumento reduz o efeito da viscosidade e aumenta o das forças inerciais, o que provoca 

redução da espessura da camada limite e do coeficiente de fricção. Com isto, a separação é, 

em geral, atrasada, pois requer maiores gradientes de pressão adversos e o arrasto devido às 

forças de cisalhamento nas paredes diminui. (Katz, 1995) 

Numa camada limite turbulenta, a movimentação agitada das partículas causa uma 

mistura das mesmas, aumentando a quantidade de movimento nas regiões mais próximas à 

parede. Isso causa um aumento do gradiente de velocidade nessa região, o que torna o 

escoamento menos propenso à separação comparativamente a um laminar. Porém, pelo 

mesmo motivo da separação ser mais tardia, a tensão cisalhante é maior, gerando assim maior 

arrasto. Em algumas aplicações são utilizados mecanismos para geração de vórtices com o 

intuito de se atrasar a separação pelo distúrbio do escoamento próximo a uma superfície, o 

que permite a geração de maiores forças de sustentação, em termos absolutos. 
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2.5 AEROFÓLIOS 

 

O aerofólio é um perfil aerodinâmico e pode ser definido como uma seção de uma asa 

tridimensional. Sua função é gerar reações desejadas quando exposto ao escoamento de um 

fluido, como a força de sustentação que permite aos aviões voarem. A Figura 18 ilustra o 

aerofólio FX 60-100 10% smoothed, usado no trabalho. 

 

Figura 18: Representação do aerofólio FX 60-100 10% smoothed. 

 

O perfil possui um bordo de ataque e um de saída. O comprimento é definido pela 

corda. Outros parâmetros são a espessura, definida como a distância máxima entre a linha 

neutra e as linhas externas perpendicularmente à corda, e o arqueamento, que é a distância 

máxima da linha neutra para a corda, também perpendicularmente a esta última. Os aerofólios 

empregados para geração de forças de sustentação são normalmente assimétricos, 

apresentando certo arqueamento, pois podem produzir maiores coeficientes de sustentação. 

A variação do ângulo de ataque de um aerofólio modifica seus coeficientes 

aerodinâmicos, mas seu efeito é dependente das condições do escoamento. Seu aumento além 

de um dado limite causa separação da camada limite, prejudicial para a eficiência do perfil e 

limita o aumento do cl. 

 

2.5.1 GEOMETRIAS COM MÚLTIPLOS ELEMENTOS 

 

Um dos modos de se aumentar o CL de uma asa é utilizar uma configuração com mais 

de um elemento. Dessa forma é possível evitar ou atrasar a separação do escoamento, que é o 

fator limitante. Na Figura 19 o efeito do aumento do número de elementos é ilustrado e a 
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partir dela pode-se dizer que o aumento do número de elementos permite utilizarem-se 

maiores ângulos de ataque e alcançar valores mais elevados para o CL. 

 

Figura 19: CL X Ângulo de ataque para geometrias com diferentes números de 

elementos. Fonte: Katz (1995) 

 

Ao se utilizar um aerofólio multielemento, pode-se evitar a separação da camada 

limite ao permitir que fluido com maior energia escoe pelos espaços entre os elementos do 

lado de alta pressão para o de baixa. Com uma quantidade de movimento maior, ele energiza 

a camada limite na região onde o gradiente de pressão adversa faz justamente o oposto, reduz 

a velocidade do escoamento. 

Com o aumento da quantidade de movimento a separação é atrasada. Maiores 

gradientes de pressões podem ser alcançados desse modo, importante para sua aplicação a 

difusores. 

 

2.6 TURBULÊNCIA 

 

Uma característica essencial de um escoamento turbulento é que ele varia, tanto no 

tempo quanto no espaço, de forma irregular e significantemente. Sua natureza é randômica e 
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sua sensibilidade a perturbações (condições iniciais, de contorno e propriedades dos 

materiais) é grande, aumentando com o número de Reynolds. (Pope, 2000) 

Por sua natureza, modelá-la matematicamente é muito difícil. Através da abordagem 

numérica escoamentos turbulentos podem ser simulados. Entretanto, o custo computacional é 

alto. 

As duas metodologias mais precisas e caras, DNS (Direct Numerical Simulation) e 

LES (Large-eddy Simulation), ainda ficam basicamente restritas ao campo acadêmico, sendo 

que a primeira possui um uso mais limitado e é aplicada apenas a escoamentos com números 

de Reynolds mais baixos que os de interesse aqui. Existem outras, como as RANS (Reynolds-

averaged Navier-Stokes equations), já amplamente utilizadas na indústria, mais baratas 

computacionalmente, porém essencialmente menos precisas pelas simplificações impostas em 

suas formulações. 

  



 

 

3 FLUIDODINÂMICA COMPUTACIONAL 

 

A fluidodinâmica computacional oferece grandes possibilidades ao estudo da 

mecânica dos fluídos, havendo surgido no século 20 como uma terceira abordagem ao assunto 

juntamente com o desenvolvimento dos computadores. Assim, complementa as duas 

abordagens existentes até então, a teórica e a experimental. (Anderson, 1995) 

Através dos métodos numéricos, base da fluidodinâmica computacional, é possível 

simular escoamentos demasiadamente complexos para uma abordagem teórica ou que 

exigiriam investimentos e tecnologias não disponíveis para estudos puramente experimentais. 

Contudo, as três abordagens não se excluem, mas se beneficiam do que cada uma pode 

oferecer. Utilizando-se a computação pode-se, por exemplo, reduzir o custo de projetos pelo 

menor número de protótipos e experimentos necessários, mas testes práticos são normalmente 

utilizados para validação das simulações computacionais, assim como os resultados 

experimentais podem ser algumas vezes melhor entendidos através de simulações. 

Com o rápido desenvolvimento dos computadores nas últimas décadas a 

fluidodinâmica computacional passou a ser mais do que uma ferramenta científica. 

Atualmente a indústria já a utiliza amplamente como uma ferramenta para desenvolvimento 

de diversos produtos, desde aviões até turbinas eólicas, e há uma grande oferta de programas 

de computador voltados para simulações desse tipo. 

 

3.1 MODELOS DE TURBULÊNCIA RANS 

 

Nos modelos RANS os cálculos são feitos através das equações de Reynolds para 

campos médios de velocidade, obtidos a partir das equações de Navier-Stokes, mas calculadas 
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em função de componentes médias e componentes flutuantes. Modelos de turbulência são 

utilizados para o cálculo das tensões de Reynolds. 

Os valores instantâneos das variáveis são calculados como variações randômicas em 

torno de valores médios, cuja representação é feita pelo tensor de Reynolds. Seu acréscimo 

causa o surgimento de seis novas incógnitas, por ser um tensor simétrico. Entretanto, não há 

novas equações e as incógnitas não podem ser determinadas diretamente, o que exige a 

formulação dos chamados modelos de turbulência, cujo desempenho pode variar muito em 

função das condições do escoamento. A escolha de um modelo adequado é fundamental. 

Entretanto, esses modelos não são capazes de descrever bem as subcamadas viscosa e 

de transição da camada limite devido à sua formulação. São, então, normalmente inseridas 

funções ou tratamentos de parede aos algoritmos para o cálculo dessas regiões. 

 

3.2 DISCRETIZAÇÃO 

 

Qualquer modelo que seja simulado numericamente, seja uni, bi ou tridimensional, 

deve ser discretizado em intervalos, áreas ou volumes, respectivamente. Essas partições 

finitas serão utilizadas nos cálculos e, em teoria, quanto menores forem, mais precisos serão 

os resultados. Isso porque, sendo divididos em mais partes, os domínios seriam mais bem 

representados numericamente. 

Entretanto, quanto maior for o número de divisões, maior será o custo computacional 

de cada iteração e provavelmente da simulação. É preciso avaliar os recursos computacionais 

e o tempo disponíveis, assim como a precisão necessária ou suficiente, e com isso se definir 

uma malha que atenda as necessidades. 

Existem diferentes tipos de malhas e elementos bi e tridimensionais, que podem ser 

usados em conjunto para representação de um mesmo domínio. Em escoamentos com a 

presença de paredes é normalmente utilizada malha estruturada ao menos em seu entorno, 

com elementos quadriláteros ou hexaédricos, respectivamente para modelos bi e 

tridimensionais. Uma malha não estruturada é comumente utilizada em regiões distantes. 
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Além disso, o tamanho dos elementos também pode variar em função da posição no 

domínio. Regiões onde ocorrem fenômenos mais importantes para o resultado dos cálculos ou 

de maior interesse devem receber uma malha mais refinada a fim de ser obter uma melhor 

representação numérica. As paredes são locais que, principalmente em escoamentos com a 

consideração da viscosidade, devem receber elementos pequenos para uma melhor 

aproximação da camada limite e, se for o caso, de sua separação. 

Nos modelos RANS são geralmente inseridos tratamentos ou funções de parede, a fim 

de se aumentar a precisão dos modelos nas subcamadas viscosa e de transição da camada 

limite. Por essa razão, maiores valores de y
+
 são admissíveis, já que valores muito pequenos 

acrescentariam apenas custo às simulações. O limite superior recomendável pode variar entre 

os métodos e algoritmos.  

 

3.3 VOLUMES FINITOS 

 

O método dos volumes finitos é utilizado em muitos dos melhores programas 

comerciais de CFD. Consiste basicamente na divisão do volume de controle em volumes 

menores, células finitas para as quais são resolvidas as equações de conservação. (Versteeg, 

1995) 

As equações de transporte são discretizadas, sendo resolvidas numericamente para 

cada célula. Dessa forma, é criado um sistema de equações algébricas que será utilizado para 

o cálculo da solução geral. 

Para escoamentos em regime permanente, a discretização temporal não se aplica, 

sendo necessária apenas a espacial. Diferentes métodos podem ser utilizados. Em programas 

que utilizem o método de volumes finitos em geral, os valores discretos das variáveis são 

alocados no centro das células e algoritmos para interpolação da pressão, quantidade de 

movimento e viscosidade turbulenta devem ser utilizados, além de um algoritmo para a 

avaliação dos gradientes. 

A pressão e a velocidade podem ser calculadas de forma acoplada ou segregada. Da 

segunda forma, é necessário um algoritmo de acoplamento. Durante o processo iterativo, 

pode-se utilizar a pressão ou a densidade para a determinação da solução. Após o cálculo do 

campo de velocidade através das equações de quantidade de movimento, em cada iteração 
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uma equação para correção do campo de pressão ou uma para o cálculo do campo de 

densidade será resolvida. 

Quando a pressão é utilizada diz-se que a abordagem é baseada na pressão. 

Escoamentos incompressíveis de baixa velocidade, como são os simulados para este trabalho, 

são resolvidos por esta abordagem. 

  



 

 

4 METODOLOGIA 

 

Através de um programa de fluidodinâmica computacional diferentes geometrias 

bidimensionais foram avaliadas para o projeto de um assoalho aerodinâmico, como explicado 

anteriormente. Nesta seção são descritas as geometrias simuladas, as condições de contorno, o 

método de solução e o estudo prévio para determinação dos parâmetros de criação das malhas. 

 

4.1 DESCRIÇÃO DAS GEOMETRIAS 

 

Os modelos testados foram criados especificamente para este trabalho e representam a 

seção longitudinal de um assoalho aerodinâmico para um carro de Formula SAE. Podem ser 

divididos, como ilustrado adiante, em três partes: entrada, seção plana e difusor.  

Como o objetivo era estudar principalmente o efeito do difusor, toda a parte anterior a 

este foi feita plana e horizontal, com exceção do início do assoalho (entrada), formada por um 

semicírculo. Posteriormente, testes para a geometria de entrada do assoalho foram realizados 

e a mesma modificada.  

Diversos difusores foram testados através das simulações, com o número de elementos 

que o compunham variando de um a quatro. Além do número, outras variáveis foram 

estudadas, como ângulo dos elementos, posicionamento e a razão entre as áreas de entrada e 

saída. 

Os difusores de um elemento, também chamados de difusores simples neste texto, 

formam com a seção plana e a entrada uma única parte. A partir do segundo elemento, são 

adicionados perfis aerodinâmicos não integrados às demais partes do conjunto, havendo entre 
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eles espaços por onde o ar escoa. Os perfis e detalhes de seu posicionamento serão dados à 

frente, mas a Figura 20 mostra os diferentes elementos. 

 

Figura 20: Ilustração dos elementos de um dos difusores quádruplos. 

 

Os primeiros modelos simulados tinham difusores simples, que foram sendo alterados 

ao longo do trabalho. As modificações eram definidas de acordo com as referências citadas e 

com os resultados encontrados nas simulações anteriores.  

 

4.1.1 DESENHO DAS GEOMETRIAS 

 

O difusor, tanto a parte integrada ao assoalho quanto os demais elementos, foi 

desenhado com base no aerofólio FX 60-100 10% smoothed. A escolha foi feita por sua 

geometria parecer adequada para a construção dos modelos de difusor deste trabalho. Possui 

cambagem máxima de 0,035c em 0,565c e espessura máxima de 0,100c em 0,279c, sendo c o 

comprimento da corda. As coordenadas do perfil podem ser encontradas no Apêndice 1. 

4.1.1.1 Assoalho e primeiro elemento do difusor 

 

 O difusor é construído com base no aerofólio FX 60-100 10% smoothed, mas apenas com 

o lado de baixa pressão. Ele é posicionado tangencialmente à superfície plana e seu ângulo é 

definido em relação ao solo, como ilustrado na Figura 21. 
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Figura 21: Ilustração do modo de construção dos modelos, até o primeiro elemento do 

difusor. 

 

 A superfície superior do assoalho e do difusor é definida pela espessura. O início do 

assoalho foi feito de formas diferentes, com um semicírculo tangente às linhas superior e 

inferior (Figura 22) e com uma geometria melhorada, de novo com base no perfil FX 60-100 

10% smoothed (Figura 23). 

 

Figura 22: Detalhe da geometria de entrada com semicírculo. 

 

 Na Figura 23 o lado de baixa pressão é tangente à linha inferior do assoalho. O lado de alta 

pressão é interrompido pelo arco, cujo raio está indicado como ‘Raio do filete’, que é tangente 

a ele e à linha superior do assoalho. 

 

Figura 23: Detalhe da geometria de entrada baseada no perfil FX 60-100 10% smoothed 

 

 O posicionamento dos elementos adicionais foi feito de maneiras diferentes ao longo do 

trabalho. Elas são descritas a seguir. Os gaps (espaçamento entre o bordo de fuga do elemento 

anterior e o elemento seguinte, por onde o ar escoa entre os dois) e ovelaps (distância à qual o 

bordo de ataque do elemento seguinte fica do bordo de fuga do elemento anterior, medida 

paralelamente ao chão) foram dimensionados de acordo com Mahon & Zhangil (2006) e são 

aproximadamente 0,03c e 0,024c, respectivamente. Neste caso, c é a corda do elemento 

posterior ao gap. 
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4.1.1.2 Configuração slot 

 

 Para o desenho do elemento na posição slot foi criada uma linha de offset do lado de baixa 

pressão, como mostrado na Figura 24. As cordas do elemento e da linha de offset foram 

definidas como paralelas e uma distância horizontal entre os bordos de ataque adicionada. A 

definição do gap é a mesma da seção anterior e está ilustrada abaixo. 

 

 

Figura 24: Detalhes da geometria do elemento na configuração slot. 

 

4.1.1.3 Configuração posterior tangente 

 

 Nessa configuração o lado de baixa pressão do elemento posterior é posicionado 

tangencialmente a uma linha imaginária coincidente ao bordo de saída do anterior e tangente 

ao lado de baixa pressão do mesmo. Não é feita nenhuma alteração no elemento anterior, 

diferentemente do que acontece para a configuração slot. 

 

Figura 25: Posicionamento do elemento tangencialmente ao anterior. 
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4.1.1.4 Posicionamento posterior com offset 

 

  Diferente do que é feito no posicionamento anterior, neste o lado de baixa pressão do 

elemento posterior não é tangente à linha tangente ao anterior e coincidente com o bordo de 

saída do mesmo. Existe uma distância, definida como offset. 

 

Figura 26: Posicionamento do elemento sem que seja tangente ao anterior. 

 

4.1.1.5 Dimensionamento das geometrias e similaridade 

 

O comprimento determinado para o assoalho, com o difusor, era 1,8m. Para 

simplificação da demonstração e análise dos resultados, dividiram-se todas as dimensões por 

esse valor a fim de tornar o comprimento dos modelos igual a 1m. O comprimento do difusor, 

que seria igual a 0,5m, após este procedimento tornou-se 0,28m nos modelos. Ele foi mantido 

constante em todas as simulações exceto uma, por motivo que será explicado. A espessura do 

assoalho também foi mantida e é igual a 0,04m para o modelo real, ou 0,022m para os 

modelos simulados.  

As outras variáveis foram mantidas, exceto a velocidade, que fora modificada de 

18,5 m/s para 33,4 m/s para o número de Reynolds manter-se igual ao original. Considerando-

se o comprimento total do assoalho como característico, o número de Reynolds é 2,3 x 10
6
. 

A similaridade geométrica e o número de Reynolds constante entre os modelos já 

garante, neste caso, a similaridade dinâmica. A incompressibilidade do escoamento e a 

ausência de superfície livre, assumindo-se que o escoamento é turbulento em todo momento, 

permitem fazer-se esta afirmação. Assim, os coeficientes aerodinâmicos calculados com os 
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resultados das simulações poderão ser usados para as dimensões originalmente determinadas 

para o assoalho. 

Os dados de maior interesse a serem obtidos são os coeficientes de sustentação e de 

arrasto. Através do programa é possível se extrair valores de partes específicas dos modelos e 

do domínio, o que permite uma análise mais detalhada dos resultados. Para o cálculo dos 

coeficientes foi utilizado o comprimento do assoalho multiplicado pela largura do domínio 

computacional, definido por padrão como 1m, o que leva à área de 1m². Isso permite 

compararem-se melhor os resultados dos diferentes modelos, pois a mesma foi mantida 

constante durante todo o trabalho. 

A altura definida inicialmente para o assoalho seria de 0,02m, resultando em 0,011m 

para as geometrias simuladas. Entretanto, a mesma foi modificada para 0,04m, 0,022m para 

os modelos, por representar melhor a distância do carro ao solo. 

Esse fato pode estar relacionado à presença de uma bolha de separação na região de 

entrada do assoalho, que restringia a passagem do ar e era mais prejudicial com uma distância 

do assoalho ao chão menor, mas principalmente às relações geométricas do difusor, como a 

razão de áreas e o comprimento adimensional. Esse problema foi solucionado posteriormente 

com a correção da geometria de entrada, como será mostrado na Seção 5.2.5. 

 

4.2 CONDIÇÕES DE CONTORNO 

 

O volume de controle utilizado apresenta as dimensões mostradas na Figura 18. Na 

superfície de entrada foi definida a velocidade v ͚ de 33,4 m/s em x, perpendicular à parede, e 

pressão ambiente. Os parâmetros de turbulência foram definidos de acordo com a intensidade 

e escala de comprimento, respectivamente 0,3% e 0,01 m. 

 Na saída também foi definida pressão ambiente e o fluido pode ter qualquer 

velocidade, não limitada à direção perpendicular. A densidade foi considerada como sendo 

1,225 kg/m³, a viscosidade dinâmica 1,789 x 10
-5 

kg/m.s e a pressão 101.325 Pa. 

A superfície superior foi definida como uma superfície de simetria, eliminando os 

efeitos viscosos na região superior e aproximando melhor a simulação da condição real. O 



44 

 

chão apresenta velocidade igual à v ͚ , em x, a fim de simular a velocidade relativa entre ele e 

o assoalho, e condição de não escorregamento. As superfícies que compõem o assoalho e 

demais elementos do difusor também possuem esta condição. 

 

Figura 27: Domínio computacional. 

 

4.3 MALHAS 

 

Devido à limitação do número de elementos permitidos pela versão do pacote de 

programas utilizado, ANSYS Student, de 512.000, alguns parâmetros de malha foram sendo 

levemente alterados ao longo do trabalho para que esse número não fosse atrapalhado. Isso se 

deveu, sobretudo, à variação da altura de saída do difusor entre os modelos e do número de 

elementos que o compunham. 

Para a criação da malha foi usado o programa padrão do ANSYS, que recebe o nome 

de MESH. Pelo fato de todas as malhas serem bidimensionais e não apresentarem grande 

complexidade, não se utilizou outro gerador de malhas. 

 

4.3.1 DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE REFERÊNCIA PARA A MALHA 

 

Antes de se gerar as malhas dos modelos de interesse, foram realizados testes para 

definição dos parâmetros a serem utilizados. Para isso, utilizou-se o trabalho de Genua 

(2009), são avaliados diferentes configurações de malhas e modelos de turbulência RANS 

para a simulação de escoamentos em torno do perfil aerodinâmico Tyrrell026. 
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O perfil é posicionado próximo ao chão e diferentes alturas são testadas no trabalho 

citado, sendo os resultados das simulações comparados a dados experimentais. O mesmo foi 

feito neste, utilizando nos casos viscosos o modelo de turbulência Sparlart-Allmaras, usado 

também em todo o resto do trabalho e descrito na Seção 4.4.1. Antes, porém, foram simulados 

escoamentos invíscidos para estudo do impacto do tamanho dos elementos em torno do 

aerofólio. 

 

4.3.1.1 Condições de contorno 

 

Na Figura 28 são indicadas as dimensões do domínio computacional, retangular, em 

função do comprimento da corda do perfil aerodinâmico, que é 0,2234m. Tudo foi 

reproduzido conforme descrito no trabalho de referência. Sua altura é igual a 6,8c e as 

distâncias da parede de entrada ao bordo de ataque e do bordo de saída à parede de saída são, 

respectivamente, 2c e 5c. 

 

Figura 28: Domínio computacional das simulações com o aerofólio Tyrrell 026. 

 

Na parede de entrada foi imposta a velocidade v ͚ de 30m/s em x e o nível de 

turbulência e a escala de comprimento da turbulência foram configurados, respectivamente, 

em 0,3% e 1cm, os mesmos usados por Genua (2009), e representam valores típicos para 

experimentos em túneis de vento. 
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À parede de saída foi imposta condição de pressão ambiente e taxa de viscosidade 

turbulenta no final do escoamento igual a 10. Nos casos viscosos, a parede representativa do 

chão possui velocidade igual à v ͚  e, como o aerofólio, condição de não escorregamento. A 

parede superior foi definida como superfície de simetria, eliminando-se os efeitos viscosos. 

Nos casos invíscidos foi tratada apenas como uma parede. 

 

4.3.1.2 Modelo invíscido 

 

Primeiramente, assumiu-se um escoamento invíscido, a fim de se estudar a malha. 

Nessa etapa, a utilizada não possuía nenhuma região estruturada, sendo todo o domínio 

dividido em elementos triangulares. Apenas o tamanho dos elementos era variado, em 

diferentes áreas. 

A Figura 29 e a Figura 30 mostram duas malhas distintas em torno do perfil 

aerodinâmico para a altura de 0,134c, a única usada para avaliação dos efeitos da malha nos 

modelos invíscidos. Posteriormente, foram simulados modelos com diferentes distâncias do 

aerofólio ao chão, como mostrado mais adiante. 

 

Figura 29: Exemplo de malha não estruturada em torno do aerofólio Tyrrell 026 com 

controle de tamanho dos elementos no perfil aerodinâmico e no chão. 
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Figura 30: Exemplo de malha não estruturada em torno do aerofólio Tyrrell 026 com 

controle de tamanho dos elementos apenas no perfil aerodinâmico. 

 

4.3.1.3 Modelo viscoso 

 

Com a consideração da viscosidade, a malha definida era híbrida, com regiões 

estruturadas próximas às paredes, tanto do aerofólio quanto do chão, e não estruturadas no 

restante do domínio. Essa configuração é comumente empregada em simulações semelhantes 

às realizadas neste trabalho. 

As regiões estruturadas melhoram o cálculo nas regiões onde há formação de camadas 

limites, ponto fundamental para os resultados. A malha não estruturada funciona bem no 

restante do domínio. 

 

Figura 31: Definição das dimensões dos elementos e da altura das regiões estruturados. 

 

O Fluent recomenda que sejam utilizados no mínimo dez elementos na altura da 

camada estruturada, a fim de se capturar com melhor precisão o escoamento próximo à 
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parede. No trabalho foram utilizadas camadas estruturadas com um número de elementos em 

sua altura próximo de vinte, sendo menor em algumas situações devido à proximidade entre 

paredes. Ainda assim, nunca sendo menor do que doze. 

A Figura 32 mostra a malha no bordo de ataque do aerofólio e a Figura 33 no bordo de 

saída. O modo como a malha foi criada a partir do bordo de saída teve como base o que foi 

feito por Genua (2009).  

  

Figura 32: Detalhes de malha no bordo de entrada do aerofólio Tyrrell026. 

 

 

Figura 33: Detalhe de malha no bordo de saída do aerofólio Tyrrell026. 

 

O domínio foi divido em diferentes regiões, como ilustrado na Figura 34, onde foram 

aplicados diferentes tratamentos para a malha. A Tabela 1 mostra o tamanho de elemento 
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definido para cada região e a taxa de crescimento, que define o aumento do comprimento das 

bordas de um elemento em função do tamanho do elemento anterior. 

 

Figura 34: Divisão do domínio para simulação do escoamento em torno do aerofólio 

Tyrrell026. 

 

Tabela 1: Tamanho dos elementos e taxa de crescimento para cada região do domínio. 

 

 

Outros dados de Genua (2009) mostravam também influência da razão de aspecto dos 

primeiros elementos das camadas estruturadas, a partir das paredes. Os melhores resultados 

obtidos em seu trabalho foram observados nas malhas onde esta razão se encontrava entre 4 e 

7. Valores superiores a esses acarretavam em resultados mais distantes dos obtidos 

experimentalmente devido ao atraso da separação e foram evitados neste trabalho. 

 

Região

Tamanho em 

função da 

corda

Taxa de 

crescimento

1 0,224 1,05

2 0,013 1,04

3 0,004 1,05

4 0,013 1,05

5 0,004 1,05

6 0,002 1,03

7 0,004 1,05

8 0,013 1,05

9 0,004 1,05

10 0,002 1,03

11 0,004 1,05

12 0,013 1,05
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4.3.2 ASSOALHOS 

 

Os valores da Tabela 2 foram determinados como referências para a construção das 

malhas dos modelos a partir do estudo realizado anteriormente. As definições de alguns dos 

parâmetros são dadas a seguir. 

Tabela 2: Parâmetros de referência para criação das malhas. 

 

 

A razão de aspecto é a razão entre o comprimento de um elemento quadrilátero, 

medido ao longo da parede, por sua altura, medida transversalmente. As regiões estruturadas 

são as formadas por elementos quadriláteros nas quais pode-se observar organização dos 

mesmos em camadas e suas alturas são definidas como a distância da superfície ao final dos 

elementos mais distantes. 

O crescimento das células das regiões estruturadas, camada a camada, é definido pela 

taxa de crescimento. A partir da superfície, a altura das células cresce conforme o valor dessa 

taxa. Região de sucção é aquela localizada abaixo do difusor. 

 

4.3.2.1 Geometrias com difusores simples 

 

A Figura 35 ilustra a malha de todo o domínio. Pode-se observar o maior refinamento 

na região próxima ao chão, sobretudo próximo ao assoalho. Na região distante o tamanho 

definido para os elementos foi de 0,1m. 

Altura do primeiro elemento das camadas estruturadas 3E-04 c

Comprimento do primeiro elemento da camadas estruturadas 1,6E-03 c

Razão de aspecto do primeiro elemento da camada estruturada 4 a 7

Número de elementos nas camadas estruturadas 15 a 20

Altura da camada estruturada 2,2E-2 c

Elementos triangulares na região de sucção 2E-03 c

Taxa de crescimento das células nas camadas estruturadas 1,06
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Figura 35: Malha de modelo com difusor simples, com um total de 492.704 elementos. 

 

O domínio foi dividido em quatro regiões para simulação dos modelos simples com 

altura do assoalho de 0,011m. A Figura 36 mostra como a divisão foi realizada, com três 

regiões distintas próximas ao chão e uma para todo o restante. Posteriormente, algumas 

alterações foram feitas para que o número de elementos se mantivesse dentro do limite 

permitido. 

 

Figura 36: Parte do domínio computacional com a divisão das quatro regiões distintas 

do domínio para o modelo com difusor simples, altura do assoalho de 0,011m, razão de 

áreas de 3,24 e comprimento adimensional de 25,2. 

 

No início do assoalho, o comprimento dos elementos que formam a parede foi 

definido como 2 x 10
-4

m, com taxa de crescimento de 1,05. Neste caso, ela indica o aumento 

do comprimento dos elementos na parede. 
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Figura 37: Malha na entrada em semicírculo do assoalho com 15 camadas, taxa de 

crescimento de 1,08 e altura do primeiro elemento de 8 x 10
-5

m. A malha possui um total 

de 492.704 elementos. 

  

 

Figura 38: Detalhe da malha estruturada em torno do assoalho e do chão no início do 

difusor com 15 camadas, taxa de crescimento de 1,08 e altura do primeiro elemento 

igual a 8 x 10
-5

m. A malha possui um total de 492.704 elementos. 

 

A partir do bordo de saída foi criada uma linha horizontal, prolongando-se até a parede 

de saída do domínio computacional, como feito por Genua (2009).  As regiões estruturadas 

em torno do assoalho se prolongavam por esta linha, como mostrado na Figura 39. 
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Figura 39: Detalhe da malha no bordo de saída de um difusor simples com 15 camadas, 

taxa de crescimento de 1,08 e altura do primeiro elemento igual a 8 x 10
-5

m. A malha 

possui um total de 492.704 elementos. 

 

Para que as regiões estruturadas pudessem ser criadas em ambos os lados dessa linha 

da forma desejada, a superfície do assoalho precisou ser dividida em duas partes distintas. 

Isso foi feito com a adição de uma linha cortando o início do mesmo, que pode ser vista na 

Figura 40. Assim, o controle de malha para criação das regiões estruturadas era aplicado a 

cada um dos lados separadamente. 

Com a altura sendo modificada para 0,022m a divisão do domínio foi refeita, 

resultando em treze regiões. O tamanho dos elementos naquelas mais distantes do perfil 

aerodinâmico foi aumentado, a fim de se manter um maior refinamento em torno deste. A 

Figura 40 mostra as divisões e o número de elementos do modelo em questão era de 437.080.  

 

Figura 40: Parte do domínio computacional com a divisão das quatro regiões distintas 

do domínio para o modelo com difusor simples e entrada com geometria corrigida, 

altura do assoalho de 0,022m, razão de áreas de 3,38 e comprimento adimensional de 

12,6. 

 

As duas regiões de cada um dos seis pares de regiões subsequentes a partir do chão 

receberam o mesmo tamanho de elemento. Isso indica apenas que apenas sete regiões 

poderiam ter sido criadas. 
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4.3.2.2 Geometrias com difusores multielementos 

 

O mesmo procedimento para criação das regiões estruturadas do difusor simples foi 

aplicado às geometrias multielementos. A partir do bordo de saída de cada um dos elementos, 

inclusive do primeiro, uma linha foi criada até a parede de saída, como mostrado na Figura 

41. 

 

Figura 41: Parte do domínio computacional com a divisão das quatro regiões distintas 

do domínio para o modelo com difusor quádruplo e entrada com geometria corrigida, 

altura do assoalho de 0,022m, razão de áreas de 6,8 e comprimento adimensional de 

12,6. 

 

Como para o assoalho, foi criada uma linha cortando cada um dos bordos de ataque. A 

Figura 42 traz um exemplo. Adicionando-se a linha vertical, ilustrada abaixo, uma nova 

região era criada na região de sucção do perfil aerodinâmico e usada para geração da malha 

através do controle de tamanho dos elementos. 

 

Figura 42: Detalhe da divisão do domínio entre o segundo e o terceiro elementos de um 

dos difusores. 

 

A Figura 43 mostra a malha gerada para a geometria mostrada anteriormente. A região 

estruturada no perfil aerodinâmico anterior da figura possui 12 camadas, taxa de crescimento 

de 1,04 e altura do primeiro elemento de 8 x 10
-5

m. Já a do perfil posterior tem também 12 

camadas, mas taxa de crescimento de 1,03 e altura do primeiro elemento de 7 x 10
-5

m, devido 
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ao menor comprimento de sua corda. Em torno do bordo de ataque o tamanho dos elementos é 

reduzido, sendo igual a 2 x 10
-4

m, para que a geometria seja mais bem representada. 

 

Figura 43: Detalhe da malha entre o segundo e o terceiro elementos para uma geometria 

quádrupla com um total de 509.504 elementos. 

 

Na Tabela 3 são dados os valores para a malha nas regiões estruturadas em torno dos 

elementos do difusor. A primeira coluna indica o número de perfis que o compõem e as 

restantes mostram os valores para a altura da primeira célula (ou elemento) e a respectiva taxa 

de crescimento, seu comprimento no lado de sucção (neste caso em específico o lado inferior 

dos perfis aerodinâmicos) e o número de elementos na altura da camada estruturada. 

Tabela 3: Parâmetros de malha das regiões estruturadas ao redor dos elementos dos 

difusores. 
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4.4 SOLUÇÃO E PÓS-PROCESSAMENTO 

 

A solução e o pós-processamento dos modelos foram feitos através do programa 

ANSYS Fluent, que utiliza o método dos volumes finitos. Os modelos e esquemas escolhidos, 

entre os oferecidos pelo programa, são descritos a seguir. Todos os escoamentos são 

calculados em regime permanente. 

O Fluent é um programa de fluidodinâmica computacional desenvolvido pela ANSYS 

para simulação de escoamentos bi ou tridimensionais, transferência de calor e reações 

químicas pelo método dos volumes finitos. Permite a simulação de geometrias complexas, 

além de já oferecer ao usuário diversas configurações e ferramentas para a modelagem, 

cálculo e análise dos resultados. 

Foi utilizada neste trabalho a versão estudantil do ANSYS Workbench 2018.2. A 

mesma, apesar de contar com basicamente todos os recursos oferecidos pelo pacote de 

programas padrão, como geradores de malha, solucionadores e programas para pós-

processamento, possui restrições quanto ao número de elementos da malha, como informado 

anteriormente. 

Os assuntos tratados nas próximas seções já foram abordados nas seções 3.1 e 3.3. A 

seguir são especificados os modelos e algoritmos utilizados. 

 

4.4.1 MODELO DE TURBULÊNCIA 

 

O modelo Spalart-Allmaras, de uma equação e mais simples em relação a outros 

modelos RANS de duas ou mais equações, foi utilizado para todas as simulações, inclusive 

nos casos viscosos para determinação dos parâmetros de malha. Foi desenvolvido 

especificamente para estudos aerodinâmicos com presença de fronteiras sólidas, mostrando 

bons resultados para escoamentos com gradientes de pressão adversos. (Spalart & Allmaras, 

1992) 

A escolha desse modelo teve como base o trabalho de Genua (2009), no qual são 

comparados diversos modelos RANS para simulação de um aerofólio próximo ao solo. Os 
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resultados obtidos nele mostram que o modelo Spalart-Allmaras se comporta bem nesse tipo 

de problema, apresentando resultados próximos dos experimentais e com boa robustez. 

O modelo de turbulência Spalart-Allmaras é oferecido no programa como uma das 

opções de modelos de turbulência, já com um tratamento de parede. Através dele é criada uma 

insensibilidade ao valor de y
+
 até 30, e, portanto, fornece resultados convergidos se os 

volumes finitos que discretizam a camada limite tem tamanhos menores que este valor. 

 

4.4.2 CÁLCULO DOS CAMPOS DE PRESSÃO E VELOCIDADE 

 

O algoritmo utilizado para o cálculo dos campos de velocidade e pressão foi o 

SIMPLEC (SIMPLE-Consistent). É um esquema segregado baseado na pressão e derivado do 

SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations). Um teste com o algorítmo 

PISO (Pressure-Implicit with Splitting of Operators) foi realizado durante a etapa de 

determinação dos parâmetros de malha e o resultado é dado mais adiante. 

A correção de assimetria (skewness correction) foi mantida igual a zero. Os fatores de 

sub-relaxação não foram alterados, sendo os definidos como padrão. Para a pressão 0,3, 

quantidade de movimento 0,7, viscosidade turbulenta modificada 0,8 e viscosidade turbulenta 

1. Como não há forças de corpo sendo consideradas ou variação da densidade, seus 

respectivos fatores são insignificantes. 

Foram usados os esquemas de segunda ordem atrasado (Second Order Upwind) para 

quantidade de movimento e viscosidade turbulenta modificada, de segunda ordem para 

pressão e de mínimos quadrados baseado nos valores das células (Least Squares Cell Based) 

para a avaliação dos gradientes. A viscosidade turbulenta não se aplica aos casos invíscidos. 

A seleção destes algoritmos teve como base o manual disponibilizado pela ANSYS, 

citado nas referências como ANSYS Help 18.2. São disponibilizadas informações teóricas 

gerais e de aplicação específicas do Fluent. 
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4.5 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os valores mais relevantes a serem extraídos das simulações são os coeficientes 

aerodinâmicos, não apenas das geometrias completas, como de partes específicas. Uma delas 

era a seção plana que fica abaixo do assoalho, e à frente do difusor. A velocidade do 

escoamento abaixo do difusor e a pressão estática na parte citada são indicadores do efeito 

principal esperado do difusor neste trabalho, que é acelerar o ar nesta região. A razão entre o 

cl e o cd é outro dado importante para determinação da eficiência de cada geometria. 

As curvas cp versus posição foram analisadas para verificação do ponto de separação 

de cada modelo e do modo como esta se dava. Essa informação é útil para definir-se o local 

onde devem ser posicionados os gaps entre os elementos. 

Os coeficientes de recuperação de pressão dos difusores, representados como cp dif, 

também foram utilizados para a comparação dos modelos e para avaliação de suas eficiências 

(ɳ). O cálculo é feito através da Equação 11, sendo que psaída é a pressão em sua saída, pentrada 

a pressão em sua entrada e ūentrada a velocidade média também na entrada. A eficiência do 

difusor é a razão entre o cp dif e o cpi dif (coeficiente de recuperação de pressão ideal), que é 

definido pela Equação 12. A razão de áreas é a razão da seção transversal de saída do difusor 

pela de entrada. 

𝑐𝑝 𝑑𝑖𝑓 =
2.(𝑝𝑠𝑎í𝑑𝑎−𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎)

𝜌.(𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎²)
                     (11) 

𝑐𝑝𝑖 𝑑𝑖𝑓 = 1 −
1

(𝑟𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎𝑠)2                     (12) 

  



 

 

5 RESULTADOS 

 

A seguir são dados os resultados obtidos, primeiramente para as simulações realizadas 

com o aerofólio Tyrrell026 e em seguida para os modelos estudados. 

 

5.1 AEROFÓLIO TYRRELL026 

 

5.1.1 MODELO INVÍSCIDO 

 

A Tabela 4 mostra os valores de cl encontrados. Os dados das células em branco não 

estavam disponíveis e os hífens indicam que não fora definido um valor específico para 

aquela variável. As cores servem apenas como indicativo da variação dos valores em cada 

coluna. O tamanho do elemento é definido pelo comprimento de suas arestas. 

Tabela 4: Comparativo dos valores de cl encontrados para h/c=0,134c com diferentes 

malhas não estruturadas (modelo invíscido). 

 

nós elementos aerofólio chão distante aerofólio chão cl iterações

1014 1881 0,045 - - 1,10 - -1,84 337

1722 3235 0,022 - - 1,10 - -2,19

4555 8806 0,022 1,04 - -2,05

0,022 0,022 - 1,04 1,04 -2,05 401

21356 41430 0,009 0,009 - 1,05 1,05 -2,210 530

45405 88382 0,004 0,004 - 1,05 1,05 -2,43

13155 25605 0,004 - - 1,05 - -2,52 2065

16878 32996 0,004 - - 1,04 - -2,46 1356

23290 45737 0,004 - - 1,03 - -2,46 1630

83923 166492 0,004 - - 1,01 - -2,52 3423

23722 46277 0,002 - - 1,05 - -2,66

0,001 - - 1,05 - -2,69

número taxa de crescimento

tamanho dos elementos em 

função da corda
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Dos resultados, conclui-se que no caso sem viscosidade o parâmetro mais importante é 

o tamanho dos elementos que compõem a superfície e o entorno do aerofólio. Um número 

maior de elementos permite uma melhor representação numérica da mesma, sobretudo nos 

locais onde a curvatura é maior. O tamanho dos elementos próximos ao chão não parece 

influenciar na solução, já que não há formação de camada limite e sua geometria plana é 

perfeitamente representada por elementos de quaisquer tamanhos. 

O número de elementos que compõem a malha influencia no número de iterações até a 

convergência. Um detalhe importante é que, para um mesmo critério de convergência, o 

resultado pode variar bastante para duas malhas devido à menor diferença de resultados entre 

duas iterações sucessivas para malhas mais finas. 

O critério de convergência foi reajustado por vezes a fim de verificar este fato. Para as 

malhas com menor número de elementos, uma diferença de 10
-5

 para o cl entre iterações 

sucessivas já aproximava bem a solução. Com o aumento, esse critério levava à parada 

prematura da simulação, sendo necessários critérios de até 10
-7

. 

A taxa de crescimento, definida na Seção 4.3.1.3, também mostrou influência nos 

resultados. Sem a formação de camada limite, o motivo pode ser a melhor resolução da malha 

no entorno do perfil, que leva a uma maior precisão dos cálculos na região. Entretanto, o 

tamanho dos elementos na parede mostrou ter maior importância. 

 

5.1.2 MODELO VISCOSO 

 

Em seguida, foi admitido um modelo viscoso, utilizando como modelo de turbulência 

o modelo RANS de uma equação Spalart-Allmaras. Os resultados obtidos nas simulações, 

para os casos invíscidos e viscosos, os valores experimentais e os melhores resultados 

numéricos obtidos por Genua (2009), em comparação aos experimentais, são mostrados na 

Figura 44 sob os rótulos de Invíscido, Spalart-Allmaras, Experimental e SA (Genua, 2009) 

respectivamente. 
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Figura 44: cl versus Altura adimensional para o aerofólio Tyrrell026. 

 

Os resultados mostrados são os finais, obtidos após diversos testes de malha. Os erros 

percentuais para os modelos viscosos em relação aos dados experimentais são dados na 

Tabela 5. Um refino maior da malha já não parecia aproximar mais os resultados dos dados 

experimentais. É importante dizer que, apesar de haver um erro considerável em relação aos 

dados experimentais, mas ainda abaixo de 10%, o ponto de menor coeficiente de sustentação 

foi corretamente determinado. 

Tabela 5: Comparativo entre os coeficientes de sustentação experimentais e os obtidos 

pelas simulações. 

 

 

Foram testados ainda, para uma mesma malha, dois esquemas de acoplamento de 

pressão-velocidade. São eles SIMPLEC e PISO. A diferença entre os resultados, tomando-se 

como referência o cl total, foi menor que 0,1%. 

O número de iterações necessárias para convergência, definida para uma diferença 

inferior a 1E-6 do cl entre duas iterações sucessivas, foi 5% menor para o SIMPLEC, 

resultado que vai contra o que poderia se esperar de acordo com o material de apoio do 

próprio programa. Como o tempo por iteração do esquema SIMPLEC deve ser menor, de 

h/c cl Experimental cl Spalart-Allmaras Erro percentual

0,224 -1,29 -1,37 6,3

0,134 -1,38 -1,52 9,2

0,090 -1,37 -1,49 8,1
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acordo também com o as informações fornecidas pelo material de apoio do ANSYS, este foi o 

escolhido para as simulações subsequentes. 

A Figura 45 mostra os contornos de velocidade em torno do aerofólio para altura 

adimensional de 0,09. A malha utilizada possui 261.065 elementos. Pode-se observar a região 

de recirculação próxima ao bordo de saída e a maior velocidade do escoamento abaixo do 

perfil. Além disso, a formação da camada limite próxima ao chão também é perceptível. 

 

Figura 45: Contornos de velocidade em torno do aerofólio Tyrrell026 para h/c=0,09. 

 

5.2 ASSOALHOS 

 

5.2.1 GEOMETRIAS COM DIFUSORES SIMPLES 

 

Foram inicialmente simulados cinco modelos simples, sem elementos adicionais. 

Entre cada simulação, a inclinação do difusor foi variada e, com ela, a altura da saída, pois seu 

comprimento e a altura h eram mantidos constantes. Observou-se um intervalo onde o menor 

valor de cl seria provavelmente encontrado, em torno de uma razão de áreas (divisão da área 

de saída pela de entrada do difusor) de 5,8. 

O comprimento adimensional dos difusores, que é considerado como sendo a razão 

entre seu comprimento e sua altura de entrada, é igual a 25,2. A altura de entrada do modelo 

computacional nesses cinco casos era 0,011m. 

Ao se aumentar o ângulo da corda do elemento que serve de base para construção do 

difusor, chegando-se à razão de áreas de 7,3, observou-se piora geral, com aumento do cl, pelo 

adiantamento do ponto de separação, e também do cd. Observa-se pela Figura 46 o 

adiantamento da região de separação com o aumento da razão de áreas e também sua 
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intensificação, visto que a recuperação de pressão dela até o bordo de fuga cai juntamente 

com o adiantamento. 

 

Figura 46: Comparativo entre as curvas de cp para geometrias simples com altura de 

0,011m e diferentes razões de áreas. 

 

Posteriormente, foram simulados outros cinco modelos de difusores simples, com 

altura de entrada de 0,0222. O comprimento adimensional de quatro destes era igual a 12,6, 

sendo 20 para o restante. Os resultados para as dez geometrias simples são dados na Tabela 6. 

As definições dos termos foram dadas nas seções 1.1.3.1, 2.3 e 4.5. 

Tabela 6: Resultados das geometrias simples. 

 

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

cp 

Posição [m] 

Cp X Posição em x para difusores simples com 

comprimento adimensional de 25,2 

AR=7,30

AR=5,77

AR=4,23

AR=3,24

AR=2,70

cl 

plano 

inf. cl cd cl/cd cpi cp

ɳ 

difuso

r

p1 

mano

p2 

mano u1med

Ângulo 

da 

corda H/h N/h

-1,25 0,03 50,08 0,90 0,73 0,81 -1132 -256 44,1 -3 3,2 25,2

-0,88 -1,14 0,02 54,29 0,86 -5 2,7 25,2

-1,04 -1,35 0,03 41,00 0,94 0,73 0,77 -1212 -326 44,5 0 4,2 25,2

-1,39 -1,81 0,06 29,26 0,97 0,71 0,73 -1588 -557 48,9 5 5,8 25,2

-1,05 -1,43 0,06 24,66 0,98 0,62 0,64 -1217 -442 45,1 10 7,3 25,2

-2,03 -2,63 0,09 30,99 0,91 0,42 0,46 -2032 -1205 56,5 5 3,4 12,6

-1,65 -2,19 0,11 19,21 0,96 0,33 0,35 -1608 -1040 52,8 16,9 5,0 12,6

-1,62 -2,24 0,14 15,96 0,98 0,62 0,64 -1735 -751 50,8 24,6 6,8 12,6

-1,72 -2,74 0,07 41,58 0,91 0,81 0,89 -2428 -635 60,1 0,25 3,4 20,0

-2,16 -2,94 0,09 31,09 0,91 0,47 0,51 -2374 -1408 58,2 5,5 3,4 12,6

*Com correção 

da entrada
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É interessante notar que a recuperação de pressão para um mesmo ângulo de ataque, 

5° por exemplo, aumentou com o incremento de altura, apesar da pressão na saída do difusor 

ser menor no segundo caso. Também houve aumento do cd, pois o escoamento tende a se 

manter aderido por uma maior distância. 

As duas últimas linhas da tabela trazem dados de duas geometrias com a modificação 

da entrada, o que causou melhora do desempenho. Comparando-se os resultados de dois 

difusores iguais, com razão de áreas de 3,4 e comprimento adimensional de 12,6, com e sem a 

modificação, observa-se uma redução do cl total de 11,8% e do cl do plano inferior de 6,4% 

com ela. 

A outra geometria testada com a nova entrada possui comprimento adimensional igual 

a 20, que foi obtida pelo alongamento do difusor, de 0,28 para 0,44. A recuperação de pressão 

teve um aumento significativo. O arrasto geral diminuiu 30,5%, reflexo dessa maior 

recuperação. 

Apesar disso, a redução da pressão manométrica na entrada do difusor e, 

consequentemente, na parte plana do assoalho, não foi tão significativa, 2,3%. Com o 

aumento do difusor essa parte sofreu uma redução, resultando em uma redução de seu cl de 

20,4% e no da geometria completa de 6,8%. O comprimento total do assoalho foi mantido 

constante. 

Por estes resultados, fica claro que o difusor ideal não seria necessariamente o que 

produzisse as menores pressões abaixo do assoalho, pois para isso poderia ser necessária a 

utilização de difusores mais longos, o que reduziria o comprimento da parte anterior e poderia 

causar redução da downforce. 

O que realmente influencia o desempenho do carro é a força gerada, dependente 

também da área da superfície à frente do difusor. Portanto, a definição de suas dimensões 

deve levar em consideração o desempenho geral da peça. Além disso, existem limitações de 

espaço para o projeto do assoalho devido aos outros componentes do carro, como braços de 

suspensão, motor e transmissão. 

A utilização de difusores com múltiplos elementos traz uma grande vantagem nesse 

ponto, pois permite uma redução elevada da pressão abaixo do assoalho para comprimentos 

menores em comparação a difusores simples. Como num aerofólio com mais de um elemento, 
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os ângulos de ataque poderiam ser aumentados. Utilizando-se essa ideia para o difusor, 

deveria ser possível utilizar maiores razões de área para comprimentos adimensionais 

menores. 

 

5.2.2 GEOMETRIAS COM DIFUSORES DUPLOS 

 

Os modelos com dois elementos são compostos por uma primeira parte integrada ao 

restante do assoalho e um perfil secundário. As duas primeiras simulações com dois 

elementos ainda foram realizadas com a altura de 0,0111m, sendo ela modificada nesse 

momento. Notou-se pequena redução do cl com o aumento da altura, e ainda um aumento do 

cd, também pequeno. 

O posicionamento do segundo elemento apresentou considerável influência nos 

resultados, tanto sua localização quanto a posição em relação ao anterior. Encerrando-se o 

primeiro elemento próximo do ponto de separação observado anteriormente, em torno de 

0,80m a partir do início do assoalho, foram testadas as configurações slot (Figura 47) e 

posterior com offset (Figura 48). A Tabela 7 mostra alguns dados dos resultados obtidos nas 

simulações. 

 

Figura 47: Difusor duplo em configuração slot. 

 

 

Figura 48: Difusor duplo em configuração posterior com offset. 
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Tabela 7: Resultados das simulações com dois elementos nas configurações slot e com 

offset com comprimento adimensional e razão de áreas iguais a 12,6 e 5 respectivamente.  

 

 

Outro resultado interessante foi a variação dos coeficientes em função da localização 

do gap entre o primeiro e o segundo elementos. Mudando-se o final do primeiro elemento de 

0,155m para 0,12m e posteriormente para 0,08m a partir do início do difusor, nota-se que o 

ponto ótimo estaria no intervalo entre 0,15m e 0,08m. 

Essa constatação vai de encontro ao que é observado nos gráficos de cp versus posição 

da seção anterior (Figura 46). Como a inclinação do segundo perfil é mantida constante nas 

três, sua corda e altura de saída aumentam de uma simulação para a outra. Apesar de essa 

variação ser fundamental para os resultados, a observação anterior pode ser considerada 

válida. 

A Tabela 8 mostra os coeficientes obtidos para os três modelos citados. O cálculo de 

todos eles tem como comprimento de referência o comprimento do assoalho inteiro, igual a 

1m. O segundo elemento foi posicionado em slot nos três casos. Observa-se que, adiantando-

se a posição do gap de 0,12m para 0,08m, há um aumento de 10,3% do arrasto total, enquanto 

o aumento da downforce seria inferior a 0,2%. 

 

 

 

cl plano 

inf

cl cd cl/cd cl cd cl/cd cl cd cl/cd

p1 

mano 

[Pa]

p2 

mano 

[Pa]

H/h N/h

slot -2,21 -2,90 0,10 29,8 -2,63 0,02 112,4 -0,27 0,07 3,7 -2209 -344 5,0 12,6

com offset -2,09 -2,73 0,11 25,3 -2,51 0,03 83,6 -0,22 0,08 2,8 -2089 -364 5,4 12,6

Total Assoalho 2º elemento

[m]

Como função do 

comprimento do 

difusor cl cd cl/cd cl cd cl/cd cl cd cl/cd

0,155 0,554 -2,74 0,08 25,15 -2,57 0,04 66,00 -0,16 0,04 3,77 -2,06

0,12 0,429 -2,90 0,09 25,51 -2,70 0,03 82,32 -0,20 0,05 3,70 -2,21

0,08 0,286 -2,90 0,10 22,71 -2,63 0,02 112,39 -0,27 0,07 3,69 -2,21

Total Assoalho 2º elemento

cl plano inf

Posição do gap a partir 

do início do difusor

Tabela 8: Resultados das simulações para teste do posicionamento do segundo elemento. 



67 

 

A Figura 49 ilustra os contornos de velocidade em um difusor duplo com gap a 0,12m 

do início do difusor e geometria da entrada corrigida, razão de áreas de 4,4 e comprimento 

adimensional de 12,6. O segundo elemento está posicionado na configuração slot. Observa-se 

separação da camada limite pouco antes do final do primeiro elemento, a qual se manteve 

mesmo com o adiantamento do gap para 0,08m ou com outras configurações de 

posicionamento do segundo elemento. 

Também se observa uma região de recirculação após o segundo elemento, apesar de 

não haver separação aparente na parede deste. A posição do ponto de estagnação no bordo de 

ataque do segundo elemento parece demonstrar que a dimensão do gap é pequena, o que o 

desloca mais para a região de alta pressão do perfil aerodinâmico. Aumentando-se essa 

dimensão, o ponto de estagnação seria provavelmente deslocado para mais próximo do lado 

de baixa pressão e um possível aumento da downforce poderia ser obtido, apesar deste teste 

não haver sido realizado. 

 

Figura 49: Contornos de velocidade em torno de um difusor duplo com razão de áreas 

de 4,4 e comprimento adimensional de 12,6 com gap em 0,12m. 

 

5.2.3 GEOMETRIAS COM MAIS DE DOIS ELEMENTOS 

 

Nas geometrias com mais de dois elementos nota-se que o ar escoa com velocidades 

diferentes em cada gap por causa da variação de pressão ao longo do difusor. A Figura 50 

mostra os contornos de velocidade em torno dos elementos aerodinâmicos de um difusor com 

quatro elementos, razão de áreas de 6,8 e comprimento adimensional de 12,6. A Figura 51 trás 

os contornos de pressão (manométrica) na mesma região. Não é observada separação nos 

elementos adicionais, apenas no primeiro elemento como já falado na seção anterior. 
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Figura 50: Contornos de velocidade em torno de difusor com quatro elementos. 

 

 

Figura 51: Contornos de pressão estática manométrica em torno de difusor com quatro 

elementos. 

 

A pressão manométrica média na entrada do difusor representado nas figuras 

anteriores é igual a -2.885 Pa e na saída -448. Considerando-se a velocidade média na entrada 

do difusor, 66,8m/s, para o cálculo, o coeficiente de recuperação de pressão estática seria 

igual a 0,89. Não é levado em consideração o escoamento entre os elementos, o que afeta os 

valores calculados e pode causar um aumento que não represente de fato a física do 

escoamento. 

A Tabela 9 mostra resultados para quatro geometrias diferentes, com dois, três e 

quatro elementos. A ausência de dados para o terceiro e o quarto elementos determina quantos 

cada geometria possui. Nestes casos a geometria de entrada não havia sido corrigida. 
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Tabela 9: Comparativo entre os resultados para quatro geometrias multielementos. 

 

 

5.2.4 COMPARATIVO GERAL 

 

A partir dos resultados pode-se verificar que, para um mesmo comprimento 

adimensional, geometrias multielementos permitiriam a geração de maior downforce com a 

utilização de maiores razões de áreas. Entretanto, ao custo de maior força de arrasto, como 

observado na Tabela 10. 

Tabela 10: Comparativo de geometrias simples, com dois e com quatro elementos, com a 

entrada corrigida. 

 

 

Como falado na seção anterior, os valores para a recuperação de pressão nos difusores 

multielementos são elevados. Para todas as geometrias com mais de um elemento testadas ela 

foi mais elevada do que para as geometrias simples. Valores mais altos podem ser alcançados 

para estas últimas com a modificação dos parâmetros geométricos, como pode ser visto na 

Tabela 6 (p.62). 

Alterando-se o comprimento adimensional de 12,3 para 20 de uma geometria simples 

com uma razão de áreas de 3,4, o coeficiente de recuperação aumentou de 0,47 para 0,81. Na 

Seção 5.2.1 este ponto já foi abordado. Com os resultados para as geometrias multielementos 

verifica-se que a downforce poderia ser maior com estas últimas, não sendo as geometrias 

simples capazes de gerar os mesmos valores. 

cl 

plano 

inf. cl cl/cd cl cl/cd cl cl/cd cl cl/cd cl cl/cd cpi cp

ɳ 

difuso

r

p1 

mano 

[Pa]

p2 

man

o H/h N/h

-2,21 -2,90 33,4 -2,70 82,3 -0,20 3,7 0,95 0,89 0,94 -2191 -334 4,4 12,6

-2,24 -2,96 27,5 -2,66 110,0 -0,24 5,1 0,06 1,7 0,96 0,89 0,93 -2235 -368 5,0 12,6

-2,36 -3,28 18,0 -2,92 108,1 -0,27 3,5 -0,09 1,1 0,98 0,89 0,91 -2335 -413 6,8 12,6

-2,37 -3,32 17,6 -2,94 108,8 -0,24 4,9 -0,11 1,5 -0,04 0,8 0,98 0,91 0,93 -2369 -413 6,8 12,6

Total Assoalho 2º elemento 3º elemento 4º elemento

Número de 

elementos

cl 

plano 

inf. cl cd cl/cd cpi cp ɳ difusor

p1 

mano 

[Pa]

p2 

mano 

[Pa] H/h N/h

4 -2,65 -3,81 0,19 20,5 0,98 0,89 0,91 -2885 -448 6,8 12,6

2 -2,45 -3,36 0,09 36,9 0,95 0,88 0,93 -2679 -458 4,4 12,6

1 -2,16 -2,94 0,09 31,1 0,91 0,47 0,51 -2374 -1408 3,4 12,6
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5.2.5 GEOMETRIA DE ENTRADA 

 

Uma bolha de separação que se formava abaixo do assoalho logo após a entrada foi 

observada durante as simulações. Suas dimensões aumentavam conforme a velocidade do 

escoamento abaixo do mesmo crescia, devido à geometria do difusor. Entretanto, a maior 

parte dos resultados obtidos neste trabalho foi obtida sem a correção da geometria de entrada. 

 

Três modelos com quatro elementos razão de área de 6,8 e comprimento adimensional 

de 12,6 foram então simulados e comparados. Com a mudança, a separação observada na 

entrada foi eliminada, tendo impacto positivo nos resultados. A existência dessa região de 

recirculação funciona como uma restrição à passagem do ar, causando diminuição do 

rendimento do difusor e reduzindo a velocidade do escoamento abaixo do assoalho. 

Nota-se que o efeito é maior no assoalho e na primeira seção do difusor, caindo nos 

elementos adicionais. A Tabela 11 mostra os resultados obtidos para os três modelos. 

Tabela 11: Resultados para as três geometrias com quatro elementos e entradas 

diferentes. 

 

 

cl  plano 

inf

cl cd cl/cd cl cd cl/cd cl cd cl/cd cl cd cl/cd cl cd cl/cd

Semicírculo -2,37 -3,32 0,19 17,56 -2,94 0,03 108,81 -0,24 0,05 4,92 -0,11 0,07 1,54 -0,04 0,04 0,84
FX 60-100 

0° -2,50 -3,58 0,19 19,25 -3,15 0,02 150,19 -0,26 0,05 5,24 -0,11 0,07 1,53 -0,04 0,05 0,84

FX 60-100 

11° -2,65 -3,81 0,19 20,49 -3,39 0,01 230,34 -0,27 0,05 5,33 -0,11 0,07 1,54 -0,04 0,05 0,84

Total Assoalho 2º elemento 3º elemento 4º elemento

Figura 52: Bolha de separação no início do assoalho. 
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Uma observação interessante é que o ganho absoluto no modelo simples foi menor do 

que nos modelos multielementos. A Figura 53 ilustra esse fato, comparando os resultados de 

simulações das geometrias simples, dupla e quádrupla que geraram os menores cl, com e sem 

a correção da entrada. Uma possível explicação é que, como as geometrias com mais 

elementos produziram as maiores velocidades do escoamento abaixo do assoalho, o tamanho 

da região de separação na entrada era maior e por isso o efeito da correção, em valores 

absolutos, também. No modelo simples foi observada oscilação dos resultados, com o cl 

variando entre -2,998 e -2,77, não ocorrendo convergência. 

 

Figura 53: Comparativo das curvas de cp X Posição para geometrias com e sem a 

correção da entrada.  

 

O efeito da geometria de entrada não foi estudado além do que já foi apresentado. O 

efeito de outras modificações não seria, provavelmente, tão relevante, embora sua avaliação 

possa ainda trazer ganhos para o desempenho da peça. 
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Figura 54: Geometria final da entrada do assoalho com visualização de linhas de 

corrente. 

  



 

 

6 CONCLUSÕES E PESPECTIVAS FUTURAS 

 

Os dados obtidos e analisados permitem concluir que seria possível aumentar a 

geração de downforce do assoalho com a utilização de geometrias multielementos, ao custo de 

maiores coeficientes de arrasto. A otimização de alguns dos parâmetros, como tamanho dos 

gaps, poderia aumentar ainda mais o desempenho dessas geometrias. 

Um ponto fundamental observado é a importância da geometria de entrada para o 

desempenho do difusor e do assoalho como um todo. O desenho da mesma não pode ser 

negligenciado. 

O posicionamento dos perfis aerodinâmicos mostrou-se importante para o desempenho 

dos difusores. Após todos os testes e análise dos resultados, a configuração posterior tangente 

seria a escolhida para os futuros modelos. Mesmo o segundo elemento poderia ser 

posicionado deste modo ao invés da configuração slot, tornando a fabricação do bordo de fuga 

do primeiro elemento mais simples e fácil. 

A utilização deste trabalho deve permitir à Equipe Buffalo Formula SAE a construção 

de um assoalho aerodinâmico melhor do que o anterior, fornecendo informações relevantes 

para seu projeto e valores quantitativos para seu dimensionamento. O uso de múltiplos 

elementos deve permitir flexibilidade de ajuste, com diferentes opções de posicionamento 

para cada um deles, o que daria espaço para testes e bom acerto do carro. A limitação das 

geometrias simuladas, bidimensionais, exige ainda avaliação dos efeitos tridimensionais, 

fundamentais para o projeto final desse componente.  

A interação entre os difusores laterais e os pneus traseiros poderia ser avaliada ainda 

por meio de simulações computacionais, a fim de se verificar se a geometria sugerida mais 

adiante produziria o resultado desejado. Outro ponto importante a ser estudado seria a redução 
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da entrada de ar pelas laterais do assoalho. Como saias móveis não são permitidas pelo 

regulamento, outros meios devem ser avaliados e estudados para melhoria do projeto. 

Como todos os escoamentos simulados eram permanentes, efeitos transitórios não 

puderam ser avaliados. Fazê-lo seria importante para uma melhor análise do desempenho do 

difusor, já que eles poderiam influenciar de forma significativa o comportamento do carro. 

As figuras a seguir mostram um possível modelo para aprimoramento. Há três 

difusores, dois nas laterais à frente dos pneus traseiros e um na traseira, que seria o principal. 

Foram utilizados quatro elementos em ambos, embora tenham dimensões distintas pelo 

posicionamento e interação com o restante do veículo. 

Os endplates são as chapas verticais entre as quais os difusores estão localizados e tem 

como função reduzir a saída de ar pela região de alta pressão e entrada pela de baixa pressão, 

além de servirem à fixação dos elementos aerodinâmicos. O efeito da inclinação do assoalho 

como um todo pode ser testado experimentalmente, podendo resultar em maior downforce 

para o carro. 

 

Figura 55: Imagem da parte superior do assoalho com a presença dos pneus e do 

quadro. 
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Figura 56: Imagem da parte inferior do assoalho com a presença dos pneus e do quadro. 

 

Divisões longitudinais dentro dos próprios difusores poderiam ser feitas para aumento 

de seu desempenho. A entrada de ar pelas laterais para a região de baixa pressão cria vórtices 

que afetam o escoamento, mas seu efeito pode ser reduzido com a colocação de paredes 

internas verticais. 

A entrada foi feita com base na geometria corrigida, sendo suas laterais também 

curvadas para lidar com a tridimensionalidade do escoamento. Estão representados os pneus e 

o quadro. 

A escolha por quatro elementos teve como base a maior possibilidade de ajustes pela 

equipe e a possibilidade de se gerar maior downforce. Como os elementos podem ser 

ajustados entre as provas, o prejuízo na prova de aceleração seria mínimo com os elementos 

do difusor traseiro em ângulos de ataque reduzidos, podendo ser o arrasto do carro até mesmo 

minimizado com a presença do assoalho. O maior problema ainda seria a massa acrescentada, 

mas que não seria tão influenciada por uma diferença de um ou dois elementos nos difusores. 

Como já explicado anteriormente no trabalho, o arrasto gerado apenas pelo assoalho não deve 

ser um limitante para seu projeto, embora deva ser avaliado. 

O difusor traseiro apresenta uma razão de áreas e comprimento adimensional iguais a, 

respectivamente, 5,8 e 12,5. Suas dimensões foram baseadas nos modelos testados. Já os 

difusores laterais, por uma questão de espaço e pela interação com os pneus traseiros, foram 
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desenhados com razão de áreas e comprimento adimensional iguais a 6,3. A altura do 

assoalho ao solo seria de 0,04m. 

 

Figura 57: Detalhe dos perfis aerodinâmicos e endplates dos difusores. 

 

Idealmente, testes em túnel de vento dariam um melhor entendimento sobre o 

desempenho aerodinâmico do assoalho e do veículo como um todo. A comparação dessses 

resultados com os obtidos numericamente, e ao final com testes de pista, permitiria ter-se uma 

melhor compreensão sobre seus efeitos. Com isso, novas geometrias seriam propostas e o 

projeto melhorado. 

Os resultados e sugestões apresentados devem ser avaliados e criticados antes de 

serem utilizados. Nada deve ser tomado como ideal no projeto de um carro de corrida, sempre 

haverá algo melhor a ser criado e novas opções a serem exploradas. 
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8.1 APÊNDICE 1 

 

Coordenadas do aerofólio FX 60-100 10% smoothed. 

 

Baixa pressão 

 

Alta pressão 

x y 

 

x y 

1,00000 0,00000 

 

0,00000 0,00142 

0,99572 0,00087 

 

0,00107 -0,00216 

0,98296 0,00344 

 

0,00428 -0,00503 

0,96194 0,00765 

 

0,00961 -0,00751 

0,93301 0,01342 

 

0,01704 -0,00991 

0,89668 0,02056 

 

0,02653 -0,01235 

0,85355 0,02875 

 

0,03806 -0,01482 

0,80438 0,03754 

 

0,05156 -0,01719 

0,75000 0,04643 

 

0,06699 -0,01933 

0,69134 0,05491 

 

0,08427 -0,02115 

0,62941 0,06255 

 

0,10332 -0,02265 

0,56526 0,06902 

 

0,12408 -0,02381 

0,50000 0,07402 

 

0,14645 -0,02464 

0,43474 0,07735 

 

0,17033 -0,02510 

0,37059 0,07880 

 

0,19562 -0,02518 

0,33928 0,07876 

 

0,22221 -0,02483 

0,30866 0,07819 

 

0,25000 -0,02402 

0,27886 0,07708 

 

0,27886 -0,02273 

0,25000 0,07543 

 

0,30866 -0,02096 

0,22221 0,07326 

 

0,33928 -0,01874 

0,19562 0,07059 

 

0,37059 -0,01617 

0,17033 0,06743 

 

0,43474 -0,01029 

0,14645 0,06383 

 

0,50000 -0,00404 

0,12408 0,05982 

 

0,56526 0,00192 

0,10332 0,05545 

 

0,62941 0,00702 

0,08427 0,05078 

 

0,69134 0,01081 

0,06699 0,04584 

 

0,75000 0,01305 

0,05156 0,04064 

 

0,80438 0,01367 

0,03806 0,03517 

 

0,85355 0,01281 

0,02653 0,02937 

 

0,89668 0,01080 

0,01704 0,02331 

 

0,93301 0,00808 

0,00961 0,01715 

 

0,96194 0,00514 

0,00428 0,01123 

 

0,98296 0,00250 

0,00107 0,00589 

 

0,99572 0,00066 

0,00000 0,00142 

 

1,00000 0,00000 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ANEXOS 
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9.1 ANEXO 1 

 

Artigo 9 do regulamento de 2018 da Formula SAE, o qual é direcionado aos elementos 

aerodinâmicos. 

 

ARTICLE 9: AERODYNAMIC DEVICES 

 

T9.1 Aero Dynamics and Ground Effects - General 

All aerodynamic devices must satisfy the following requirements which must be met in 

conjunction with the Vehicle Configuration requirements defined in T2.1. 

The keep out zones shown in the illustrations below clarify the intention of the written 

requirements. 

 

T9.2 Location – Front Mounted Devices 

T9.2.1 In plan view, any part of any aerodynamic device, wing, under tray, splitter or end 

plate must not be: 

a. Further forward than 700 mm (27.6 inches) forward of the fronts of the front tires 

b. Wider than the outside of the front tires measured at the height of the hubs. 

T9.2.2 When viewed from the front of the vehicle, the part of the front wheels/tires that are 

more than 250 mm (9.8 inches) above ground level must be unobstructed. 

NOTE: 9.2.1 and 9.2.2 apply with the wheels in the straight ahead position 

 

T9.3 Location Rear Mounted Devices: 

T9.3.1 In plan view, any part of any aerodynamic device, wing, undertray or splitter must not 

be: 

a. Further rearward than 250 mm (9.8 inches) rearward of the rear of the rear tires 

b. 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). 

c. Wider than the inside of the rear tires, measured at the height of the hub centerline. 

T9.3.2 In side elevation, no part of the rear wing or aerodynamic device (including end-plates) 

must be higher than 1.2 meters above the ground when measured without a driver in the 

vehicle 
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T9.4 Location – General 

T9.4.1 Between the centerlines of the front and rear wheel axles, an aerodynamic device (e.g. 

undertray) 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 

T9.4.2 Except as permitted under T9.3.1, 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 (19.7 inches) above the ground when measured without a 

driver in the vehicle. (Bodywork within vertical fore and aft planes set at 400 mm (15.75 

inches) outboard from the centerline on each side of the vehicle is excluded from this 

requirement). 

The Keep out zones of T2.1 (3) must not be infringed. 

 

T9.5 Minimum Radii of Edges of Aerodynamic Devices 

T9.5.1 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 (0.2 

inches) for all horizontal edges and 3mm (0.12 inches) for vertical edges (end plates). These 

radius requirements must be achieved with permanently affixed components and with specific 

design intent to meet this radius requirement. 

For example, pushed on pieces of split tube relying on friction for retention are not a 

satisfactory engineering method of achieving the radii. 
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T9.6 Ground Effect Devices 

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. 

 

T9.7 Aerodynamic Devices Stability and Strength 

T9.7.1 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. In Technical Inspection this will be checked 

by pushing on the aerodynamic devices in any direction and at any point. 

NOTE: The following is guidance as to how this rule will be applied but actual conformance 

will be up to technical inspectors at the respective competitions. The intent is to reduce the 

likelihood of wings detaching from cars. 

1. If any deflection is significant, then a force of approximately 200N may be applied and the 

resulting deflection should not be more than 25mm and any permanent deflection less than 

5mm. 

2. If any vehicle on track is observed to have large, uncontrolled movements of aerodynamic 

devices, then officials may Black Flag the car for inspection and the car may be excluded 

from that run and until any issue identified is rectified. 

 

 


