
  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA  

FACULDADE DE ENGENHARIA 

CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA 

  

  

  

  

   

  

  

  

GUILHERME LIMA MIRANDA GONÇALVES FAGUNDES 

  

  

  

  

  

  

  

  

PROJETO DE FAMÍLIA DE PERFIS AERODINÂMICOS PARA ESCOAMENTO DE 

BAIXO REYNOLDS UTILIZANDO ALGORITMO DE OTIMIZAÇÃO 

  

  

  

 

 

 

  

  

    

 

JUIZ DE FORA  

2016  



  

 

GUILHERME LIMA MIRANDA GONÇALVES FAGUNDES 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE FAMÍLIA DE PERFIS AERODINÂMICOS PARA ESCOAMENTO DE 

BAIXO REYNOLDS UTILIZANDO ALGORITMO DE OTIMIZAÇÃO 

  

  

  

  

Trabalho de conclusão de curso apresentado à 

Faculdade de Engenharia da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, como requisito parcial 

à obtenção do título de Bacharel em 

Engenharia Mecânica.  

  

  

  

  

  

Orientador: MSc. Vitor Mainenti Leal Lopes  

  

  

  

 

  

 

 

 

  

 

JUIZ DE FORA  

2016  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada através do programa de geração 

automática da Biblioteca Universitária da UFJF,  

com os dados fornecidos pelo(a) autor(a) 

Fagundes, Guilherme Lima Miranda Gonçalves. 

     Projeto de Famílias de Perfis Aerodinâmicos para escoamento de Baixo 

Reynolds utilizando Algoritmo de Otimização / Guilherme Lima Miranda 

Gonçalves Fagundes. -- 2016. 

     99 p. : il. 

     Orientador: Vitor Mainenti Leal Lopes 

     Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal de 

Juiz de Fora, Faculdade de Engenharia, 2016. 

     1. Aerodinâmica. 2. Aerofólio. 3. Baixo Reynolds. 4. CFD. 5. Otimização. 

I. Lopes, Vitor Mainenti Leal, orient. II. Título. 

  



  

 

GUILHERME LIMA MIRANDA GONÇALVES FAGUNDES 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE FAMÍLIA DE PERFIS AERODINÂMICOS PARA ESCOAMENTO DE 

BAIXO REYNOLDS UTILIZANDO ALGORITMO DE OTIMIZAÇÃO  

 

 

 

  

Trabalho de conclusão de curso apresentado à 

Faculdade de Engenharia da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, como requisito parcial 

à obtenção do título de Bacharel em 

Engenharia Mecânica.  

  

 Aprovada em 24 de novembro de 2016.  

  

 

 

BANCA EXAMINADORA  

    

_____________________________________ 

MSc. Vitor Mainenti Leal Lopes – Orientador  

Universidade Federal de Juiz de Fora  

    

_____________________________________ 

DSc. Marco Aurélio da Cunha Alves  

Universidade Federal de Juiz de Fora   

  

_____________________________________  

DSc. Washington Orlando Irrazabal Bohorquez 

Universidade Federal de Juiz de Fora   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha família.  



  

 

AGRADECIMENTOS 

 

Externo meus sinceros agradecimentos, a todos que contribuíram direta ou 

indiretamente para a conclusão desta monografia, em especial a Deus, pelo seu infinito amor e 

razão de tudo na minha vida; ao professor Vitor Mainenti, pela atenciosa orientação e os 

grandes ensinamentos; aos professores Marco Aurélio Alves e Washington Bohorquez pelas 

valiosas sugestões e correções; ao meus pais, Sérgio Fagundes e Modestina Lima, pelos 

grandes esforços despendidos e apoio durante toda trajetória; aos meus irmãos – Matheus, 

Gabriel, Raphael e Alexandre – pela paciência e auxílio; e por último sem perda de 

contribuição ao meu amor Sara Damasceno pelo seu grande amor e suporte. 

Deixo consignado meu austero respeito por todos aqui citados e declaro humildemente 

que frente a grande ajuda de todos, se erros há, deles sou o único autor. 

Muito obrigado! 

 

           G.F.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Give thanks to the Lord, for he is good; 

His love endures forever” 

Psalm 118:1  



  

 

RESUMO 

 

 

Devido a diversos avanços tecnológicos no desenvolvimento de veículos aéreos não 

tripulados (VANTs), máquinas de fluxo e turbinas eólicas, numerosas pesquisas têm se 

concentrado no estudo da teoria da aerodinâmica de baixo Reynolds (  ) e principalmente 

seus efeitos sobre o desempenho aerodinâmicos. Dentro dessa linha o interesse de todos 

sempre vai ser obter a melhor configuração para determinados parâmetros e objetivos de 

projetos. A otimização dos perfis aerodinâmicos é um dos pontos fundamentais de 

desenvolvimento. A fim de estabelecer e obter uma família de perfis que possam ter um alto 

desempenho aerodinâmico em baixo número de Reynolds, este presente trabalho faz o uso de 

uma metodologia de otimização para resolver esse problema. A ideia é criar uma família de 

perfis que possuam alto desempenho aerodinâmico em faixas de Reynolds entre 100 mil e 250 

mil. Um perfil inicial será parametrizado e simulado utilizando a Dinâmica dos Fluidos 

Computacional (CFD) e um adequado modelo de turbulência. Em seguida, no tratamento dos 

resultados, será utilizado um algoritmo de otimização para muitas variáveis para promover 

alterações no perfil. O parâmetro         será maximizado, pois, através dessa relação 

consegue-se maximizar o tempo de voo da aeronave. Essa característica é fundamental a se 

buscar quando se trata de VANT, onde o tempo de voo é mais importante que o alcance para 

algumas missões. Como resultado final, diversas formas geométricas de famílias de perfis 

serão apresentadas. 

 

Palavras-chave:  Aerodinâmica. Aerofólio. Baixo Reynolds. CFD. Otimização. 

Parametrização.  



  

 

ABSTRACT 

 

 

Due to technological advance on the development of unmanned aerial vehicles (UAV), flow 

machines and wind turbines, a large number of researches is focusing on the study of the 

theory of low Reynolds (Re) aerodynamics and mainly their effects under the aerodynamics 

performances. Within this field, the major interested is to obtain the best configuration for 

certain parameters and objectives of design. The optimization of the aerodynamic profiles is a 

fundamental of development. In order to stablish and obtain a profile family that may have a 

high aerodynamic performance in low Reynolds number, this work uses an optimization 

methodology to solve this problem. The idea is to create a profile family with high 

aerodynamic performance in range of Reynolds between 100 thousand and 250 thousand. An 

initial profile will be parameterized and simulated using the Computational Fluids Dynamics 

(CFD) and a proper turbulence model. After that, in the results treatment, an optimization 

algorithm will be used to many variables to promote profile alterations. The parameter 

        will be maximized to maximize the aircraft loiter endurance. This characteristic is 

essential to look for when the subject are VANTs, where the flight time is more important 

than the range for most of the missions. As a result, many geometric forms of profile families 

will be presented. 

  

Keywords:  Aerodynamics.  Airfoil.  Low Reynolds.  CFD.  Optimization.  Parameterization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A humanidade desde muito tempo tem o desejo de voar, acredita-se que tudo começou 

nos anos de 400 a.C., quando um estudioso da Grécia Antiga, Archytas, construiu um artefato 

de madeira capaz de “voar” por cerca de 180 metros. Com o decorrer dos anos, com o 

desenvolvimento dos primeiros aviões no século XX, este desejo tomou forma e vem criando 

proporções cada vez maiores, seja como meio de transporte, uso militar ou utilizado como 

forma de monitoramento. E com isso a previsão das características aerodinâmicas de corpos 

imersos em escoamento é fundamental ao projeto de veículos aéreos. De fato, o 

desenvolvimento e estudo, sobre como um aerofólio se comporta quando submetido a um 

fluido se tornou um problema clássico para a aerodinâmica. 

Com o avanço das técnicas e dos estudos nessa área percebeu-se que quando o 

escoamento possuía um número de Reynolds baixo, ou seja, quando os efeitos viscosos do 

fluido se sobrepunham aos inerciais, o escoamento se comportava de modo atípico. Tempos 

depois conclui-se que essa degradação no desempenho em relação à perfis aerodinâmicos de 

maiores números de Reynolds tinha como causas fenômenos de transição laminar-turbulento, 

bolhas de separação laminar e recolamento da camada limite, típicos do escoamento 

denominado de baixo Reynolds (SELIG, 2004). Ultimamente, a aerodinâmica ganhou muita 

importância e vem auxiliando e sustentando diversos projetos de desenvolvimento em 

veículos aéreos não tripulados (VANTs) e máquinas de fluxo. 

A simulação de aerofólios pode ser feita por avaliação experimental ou por modelos 

teóricos (métodos numéricos). O primeiro, para um alto grau de precisão e fidelidade no 

comportamento real, necessita de testes em túnel de vento e geometria de seção do aerofólio 

com boa acurácia e precisão na fabricação. Dessa forma, exige um alto custo de execução da 

análise, pois necessita de uma boa infraestrutura. A segunda maneira de simulação do 

aerofólio é o emprego de métodos numéricos, através da teoria da dinâmica dos fluidos 

computacional (CFD). A dinâmica dos fluidos computacionais consiste em união de técnicas 

computacionais e difere dos outros métodos anteriores de análise pois resolve para as 

completas propriedades do campo de escoamento ao redor de um corpo, não se atendo 

somente a superfície deste (RAYMER, 1992). Esse método fornece resultados confiáveis e é 

de fácil acesso aos pesquisadores. 

Tendo em vista as vantagens do método CFD, esta ferramenta foi utilizada nos estudos 

aerodinâmicos desse trabalho, o qual tem como objetivo principal simular numericamente um 
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perfil aerodinâmico de alta sustentação e submeter este a testes de modo a otimizar esse para 

futuras aplicações no seu campo de trabalho. Tendo ainda, como objetivos específicos: 

entender os fenômenos físicos envolvidos, validar as simulações em CFD comparativamente 

com ensaios em túnel de vento e apresentar ganhos que podem ser obtidos entre otimizar 

diferentes relações aerodinâmicas. 

Tomando como base uma parametrização inicial de um perfil aerodinâmico realizando 

sucessivas iterações de otimização com a variação na parametrização do perfil será obtida 

famílias de aerofólios que melhores se adequam as condições preestabelecidas de projeto e 

tendo o valor de sua relação   
    

 
 maximizado. Característica essa que representa um 

maior tempo de voo da aeronave. 

 Dentro do estudo e projeto dos VANTs muito se tem trabalhado para obter a máxima 

eficiência de voo deste, e dentro dessa área tem-se a aerodinâmica como uma das alavancas 

desse processo. Há diversos estudos sobre otimização da função       (  : Coeficiente de 

Sustentação e   : Coeficiente de Arrasto), onde existem até famílias de perfis onde essa 

função foi maximizada. Entretanto quando se trabalha com os VANTs algumas missões 

podem ser desejadas a maximização do tempo de voo da aeronave, que pode ser obtido 

aumentando a relação         (RAYMER, 1992). 

 Este trabalho está estruturado em 3 partes. Na primeira é apresentado o estado da arte 

da teoria, sendo composta pela aerodinâmica de baixo Reynolds, métodos de turbulência, 

parametrização e otimização (capítulo 2); na segunda, o objeto de interesse é a otimização de 

aerofólios, onde é aplicado a metodologia de otimização sobre esses (capítulo 3); na terceira e 

última, são os resultados finais, junto com as famílias de perfis otimizados para a máxima 

relação         (capítulo 4). 
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1.1. OBJETIVO 

 

O objetivo geral desse trabalho é simular numericamente um perfil aerodinâmico de 

alta sustentação e submeter esta otimização visando maximizar algumas relações importantes 

como          e      , na qual respectivamente estão associados a um maior tempo de voo 

da aeronave e um maior alcance dessa. Já os objetivos específicos são a validação das 

simulações em CFD, a obtenção de diversas famílias de perfis aerodinâmicos onde a relação 

  
    

 
 é maximizada e mostrar os ganhos que podem ser obtidos entre tempo de voo x 

alcance. 
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2. ESTADO DA TEORIA 

 

 

2.1. AERODINÂMICA DE BAIXO REYNOLDS 

 

 Aerodinâmica, conceitualmente, “é o estudo do movimento de fluidos gasosos, 

relativo às suas propriedades e características, e às forças que exercem em corpos sólidos 

neles imersos” (ANDERSON, 2001). 

 A aerodinâmica de baixo Reynolds compreende escoamentos no qual há uma restrição 

superior quanto ao número de Reynolds (  ), assumindo esse valor pequeno. O número de 

Reynolds é o parâmetro adimensional que mensura a proporção entre as forças inerciais e as 

forças viscosas, definido por        ⁄ , sendo   e   a densidade e a viscosidade do 

fluido, respectivamente;  , a velocidade do escoamento; e  , uma dimensão característica. 

Esse número estabelece a correta analogia entre o comportamento real e um modelo físico 

reduzido, resguardando os fenômenos físicos de ambos. Para a correta caracterização de 

escoamentos típicos de baixo Reynolds, nesse trabalho o valor de    se atentará a faixa de 

                  , mais precisamente em            abarcando diversos 

modelos de aeronaves e turbinas eólicas (Figura 1). 

 

Figura 1 - Velocidades e    de diferentes aplicações aerodinâmicas 

 

Fonte: Chklovski, 2012 
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O despertar da aerodinâmica de baixo Reynolds, é atribuído a Schmitz durante a 

década de 1930 (MCARTHUR, 2007). Através da utilização de um túnel de vento, ele 

mensurou as forças que eram geradas pelos perfis aerodinâmicos na escala          

     . Seu estudo mostrou que cada aerofólio tem um    crítico onde suas características e 

consequentemente seu desempenho muda drasticamente. 

 Durante as próximas décadas os resultados de Schmitz foram verificados e expandidos 

por Abbot, Riegels e Wortmann (ABBOTT, 1945; RIEGELS, 1961; WORTMANN, 1972). 

Para a maioria das seções de aerofólio, o número de Reynolds crítico é na faixa de     

      . O pesquisador e engenheiro aeronáutico John McMasters resumiu os dados 

apresentados pelos autores acima e os representou no seguinte gráfico (Figura 2): 

 

Figura 2 – Eficiência aerodinâmica de aerofólios lisos e rugosos em função do    

 

Fonte: McMasters (1980) 

 

Os resultados de McMasters foram consistentes e suficientes para mostrar que 

aerofólios lisos experimentam redução do desempenho por volta de           . Ele 

explicou que esse ponto está relacionado de alguma forma para a formação da 

descontinuidade na sustentação vs ângulo de ataque mostrado por Mueller (1982). Mueller 

ajudou a explicar a queda de eficiência apresentada por Schmitz e a sua correlação com a 

formação de uma bolha de separação. 
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Figura 3 – Bolha de separação laminar 

 

Fonte: GENC et al (2012) 

 

 Segundo M. Serdar GENC, investigações experimentais em escoamentos com baixos 

números de Reynolds indicam ocorrência de separação e recolamento da camada limite na 

região de transição (GENC, 2012). O volume onde ocorre tal fenômeno é chamado “bolha de 

separação laminar” ou “bolha de recolamento turbulento” (MAYLE, 1991) (Figura 3).  

A bolha de separação laminar surge quando a camada limite laminar não consegue 

superar os efeitos viscosos e os gradientes adversos de pressão, se separando da superfície e 

ocorrendo transição para o regime turbulento; com o ganho de energia flutuante, podendo 

recolar na superfície (Figura 4 – Transição de escoamento laminar para turbulento). 

 

Figura 4 – Transição de escoamento laminar para turbulento 

 

Fonte: Schlichting (1979) 

 

 

Bolhas de recirculação podem causar efeitos adversos, como decréscimo da 

sustentação e aumento do arrasto, redução da estabilidade da aeronave, vibração, ruído 

(GENC et al, 2012). 



 25 

 

 O engenheiro John McArthur em seu estudo publicado em 2007 mostrou que na 

aerodinâmica de baixo Reynolds há discordância de resultado entre diversos laboratórios de 

ensaio em túnel de vento, quando decresce o    (MCARTHUR, 2007), conforme pode ser 

visto na Figura 5. Ele ainda conseguiu listar quais seriam as principais causas dessa 

irregularidade: 

i) A ordem de grandeza das forças medidas são muito menores que quando o    é alto 

e, por isso, o erro relativo passa a ser maior;  

ii) Em escoamento a baixo Reynolds, as forças sofrem uma influência muito maior da 

intensidade da turbulência, da rugosidade e da geometria do modelo;  

iii) Quaisquer diferenças na metodologia de medição podem retornar diferentes 

resultados.  

 

Dessas causas, não foi possível até então, conseguir determinar qual teria uma 

participação maior na discrepância dos resultados, em virtude principalmente da ausência de 

documentação das incertezas experimentais nos trabalhos publicados. Dessa forma, sem a 

avaliação dessas incertezas, a significância de cada uma não pode ser obtida, uma vez que 

não puderam ser quantificadas. 
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Figura 5  – Discordância dos resultados experimentais para aerofólio de baixo    

 

Fonte: McArthur (2007) 

 

Em 1947, foram realizados diversos estudos sobre camada limite e transição de 

escoamento obtendo o número de Reynolds de         a partir do qual é estabelecida 

camada limite turbulenta. Entretanto este valor nem sempre era reproduzido por outros 

pesquisadores (SHUBAUER, 2012). Somente mais tarde, em 1979, Schlichting resumiu em 

seus trabalhos, quais seriam os diversos tipos de mecanismos de transição, como os efeitos da 

intensidade de turbulência do escoamento, de rugosidade e de gradientes de pressão. 

Em 1980, modelos de turbulência usados para resolução e análise dos escoamentos, 

principalmente os modelos baseados nas equações de transporte já eram bem estabelecidos. O 

tipo  −  , por exemplo, já eram utilizados para uma grande variedade de escoamentos 

(LAUNDER; SPALDING, 1972).  

Devido aos poucos dados na literatura sobre as características e os níveis da 

turbulência, a utilização de modelos de turbulência para a reprodução de resultados 

experimentais era muito comprometida. Durante as simulações algumas características como 

as condições de contorno, eram feitas de maneira arbitrária, o que obstruía a tentativa de 

medir a acurácia e a precisão associada a um modelo de turbulência. 
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Durante a década de 90, Michael Selig (SELIG, 1995), conduziu diversos ensaios em 

túnel de vento com o objetivo de consignar diversos documentos com polares de arrasto de 

inúmeros perfis aerodinâmicos em escoamentos a baixos   . Através desse estudo, foi 

possível, agora, ter uma completa descrição sobre os ensaios, a avaliação das incertezas 

instrumentais, as tolerâncias dimensionais intrínsecas a cada modelo de turbulência e também 

o grau de intensidade da turbulência. 

Através da caracterização de que escoamento ao redor do fluido seja do tipo 

turbulento, temos como metodologia de estudo o modelo de turbulência e consequentemente 

toda sua matemática associada. 
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2.2. DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL 

 

A Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD, Computacional Fluid Dynamics) é a 

aplicação da teoria da dinâmica dos fluidos à métodos computacionais para auxiliar com a 

resolução da matemática envolvida. Essa técnica é muito utilizada em diversas aplicações 

cientificas e principalmente em aplicações industriais. Exemplos de utilização: aerodinâmica 

aeroespacial (Figura 6) e veicular, hidrodinâmica de veículos marítimos e turbinas 

hidráulicas, trocadores de calor, turbinas, bombas, processos químicos e outros (VERSTEEG, 

1995). 

 

Figura 6 – Escoamento em torno de um perfil aerodinâmico 

 

Fonte: Comsol, Inc (2016) 

 

Em 1950 em diante, a Dinâmica de Fluidos Computacional surgiu como uma 

alternativa para auxiliar e suportar as equações teóricas e os experimentos a aplicados a elas. 

Visto que somente com a utilização dessas duas frentes, os resultados nem sempre eram 

satisfatórios. Resolvendo numericamente as equações de Navier-Stokes, através de métodos 

computacionais, a Dinâmica dos Fluidos Computacional procura extinguir duas dificuldades 

encontradas até então, sendo elas: o fenômeno estudado não ser possível de ser reproduzido 

em laboratório e, além disso, o tempo gasto e o custo financeiro eram muito elevado para a 

montagem dos testes experimentais, o que se torna um complicador em um determinado 

estudo (DE OLIVEIRA FORTUNA, 2000). 
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A dinâmica dos fluidos pode ser entendida como o elo entre “três dimensões”. Através 

da composição dos “três” (experimento puro, teoria pura e Dinâmica dos Fluidos 

Computacional) é que se fundamenta a dinâmica dos fluidos como um todo (ANDERSON, 

1995). Conforme pode ser visto na Figura 7. 

 

Figura 7 – As "três dimensões" da dinâmica dos fluidos 

 

Fonte: Anderson (1995) 

 

Entretanto indo de encontro a esse alto custo computacional e financeiro, é valido 

ressaltar que o tempo de execução e a precisão dos resultados em dinâmica dos fluidos foram 

aprimorados e bem estruturados com a utilização da modelagem computacional (SANTOS, 

2012). Isso ocorre pois, o que antes era obtido via testes exaustivos em laboratório, agora 

podem ser obtidos com a utilização de um conjunto de métodos e rotinas computacionais de 

uma forma muito menos onerosa. 

 Em resumo, é valido destacar que os métodos computacionais numéricos não colocam 

de lado as análises teóricas e os experimentos, mas sim ajudam a complementar os resultados 

já obtidos. De modo que o ganho seja uma melhor acurácia e precisão dos resultados. Como 

exemplo de complemento de técnicas é a utilização de modelagens computacionais como 

forma de orientar os experimentos a serem realizados, reduzindo-se tempo e custos (DE 

OLIVEIRA FORTUNA, 2000).  
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2.3. MODELAGEM DE TURBULÊNCIA 

 

Em 1937, Taylor e Von Kárman, definiram conceitualmente turbulência: 

“Turbulência é o movimento irregular que geralmente surge em fluidos, gases ou 

líquidos, quando escoam através de superfícies sólidas ou quando diferentes correntes do 

mesmo fluido escoam uma sobre ou por entre as outras” (WILCOX, 1993). 

O escoamento turbulento cristaliza-se de maneira irregular, caótica e com altas taxas 

de difusividade, transferências de calor, massa e momento. Diferentemente do escoamento 

laminar, onde há ordenação e linearidade no deslocamento. Na Figura 8, pode-se perceber a 

diferença na movimentação das partículas durante os tipos de escoamento. 

Figura 8 – Fluxo laminar x turbulento 

 

Fonte: CFD Support (2016) 

 

A turbulência trata-se de um fenômeno do continuum onde sempre ocorre a dissipação 

de energia. Característica essa que confere tensões sobre às superfícies sólidas, diversas 

ordens de grandeza maiores que as respectivas tensões quando o escoamento é do tipo laminar 

(TENNEKES; LUMLEY, 1972). 

 Em resumo, toda a física da turbulência está presente na equação de Navier-Stokes 

(POPE, 2000). Entretanto ela é um modelo intratável, ou seja, pode ser resolvida na teoria, 

mas na prática levam muito tempo para que sejam obtidas soluções exatas (simulação DNS). 

Portanto devido a essa dificuldade e onerosidade nas soluções sugere-se uma modelagem de 

turbulência com certas particularidades e correlações de aproximação de modo a tornar a 

turbulência tratável. E essa técnica, portanto é também utilizada na aerodinâmica de baixo 

Reynolds. 
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2.3.1.  Modelagem e simulação 

 

Para a resolução das equações diferenciais parciais presente no escoamento turbulento, 

há dois tipos de abordagens: simulação ou modelagem. 

Simulação, segundo o engenheiro mecânico e pesquisador, Stephen Pope (2000), se 

distingue da modelagem, por abordar as equações para um campo velocidade transiente que 

se relaciona com o campo velocidade instantânea      ) real do escoamento turbulento; 

enquanto que na modelagem há a resolução para as quantidades médias, tanto da velocidade 

quanto as tensões de Reynolds. 

Ainda sobre simulação existem duas frentes de abordagem: direct numerical 

simulation (DNS) e large-eddy simulation (LES). 

No método DNS, o objetivo é determinar diretamente o campo velocidade      ) do 

escoamento, onde todas as escalas tanto espaciais quanto temporais devem ser resolvidas 

(POPE, 2000). Nesse método o custo computacional é muito elevado, sendo aceitável e 

utilizável apenas para pequenos números de Reynolds (POPE, 2000). Seu custo 

computacional é proporcional a     e é atribuído a sua análise instantânea da velocidade. 

No método LES, o objetivo é resolver as equações para um campo velocidade 

“filtrado”       ), no qual é importante apenas as turbulências de maior energia e, portanto, as 

mais significativas (POPE, 2000). Esse método apresenta um custo computacional também 

alto, embora menor que o do DNS. Esta abordagem, em geral, é pouco utilizada. 

Já no método da modelagem, indo sobre outra ótica, a equação de Reynolds é 

resolvida para as chamadas equações médias de Reynolds (RANS, Reynolds Averaged 

Navier-Stokes) para um campo de velocidade média 〈     )〉. No desenvolvimento dessas 

equações surgem termos, os quais são chamados de tensões de Reynolds, onde cada modelo 

de turbulência tem o objetivo de determina-las. Trata-se de um método de fácil 

implementação e baixo custo computacional, sendo por isso muito utilizada na indústria. 

A Figura 9 sintetiza a relação entre o fenômeno físico e as abordagens de resolução 

em dinâmica dos fluidos, abarcando os custos computacionais e o grau de refinamento dos 

modelos. 
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Figura 9 – Pirâmide de classificação dos métodos de abordagens 

 

Fonte: Adaptado de Sagaut et al. (2006) 

 

2.3.2.  As equações do movimento de fluidos 

 

Esta seção se destina ao desenvolvimento das equações básicas que regem todas 

as movimentações dos fluidos. Então inicialmente considera-se um fluido preenchendo 

toda uma região Ω      (          ).  

Iremos considerar a representação Euleriana do escoamento do fluido, na qual 

teremos os seguintes campos: 

1.          ); 

2.          )  

3.          ); 

Na qual               )    Ω,      , onde      ) e      ) são a densidade e a 

pressão do fluido no ponto   e no tempo   e      )           ),       ),       )) é a 

velocidade da partícula que está no ponto   no instante  .  

 Se o fluido em questão é newtoniano, então as seguintes aproximações e 

considerações podem serem feitas: os campos  ,  ,   são governados pela equação de 

conservação de momento (equação de Navier-Stokes, (1)): 



 33 

 

 
    

  
    

   

   
  −  

  

   
  

 

   
   

   

   
  

   

   
   (1) 

e pela equação de conservação de massa (equação da continuidade (2)): 

 
  

  
 
  

  
    )     (2) 

onde       é a viscosidade dinâmica do fluido.  

Faz-se a adição do termo    , onde          ) representa a densidade de força por 

unidade de massa, com o objetivo de ajustar a equação (2) para uma melhor representação. E 

mais, se o fluido é homogêneo e incompressível, então   independe de   e de  , e as equações 

se reduzem a: 

     

  
    

   

   
  −  

  

   
   

    

      
  

   

   
      (3) 

  

   
   )     (4) 

Com o intuito de melhorar a visualização e também auxiliar nos cálculos faz-se 

necessário aplicar os operadores diferenciais: ∇= (
 

   
  ,   

 

   
  ,  

 

   
 ) e o laplaciano     

(
  

   
 
  ,   

  

   
 
  ,  

  

   
 
) respectivamente nas equações (3) e (4). Dessa forma, obtêm-se: 

   

  
  

  

  
     )   − 

 

 
          (5) 

      (6) 

onde   
 

 
  é a viscosidade cinemática do fluido.  

 As equações (5) e (6) devem ser completadas pelas seguintes condições de contorno e 

condições iniciais (para escoamento com     ,    ): 

 Condição inicial 

     )      ),     (   conhecido) (7) 

 Condição de contorno 

     )        ),      ,     (  é contorno de   ,   conhecido) (8) 
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Se   não possui contorno (e em particular se     ), é adicionada uma condição no 

infinito: 

 
     )        ), quando      ∞ (9) 

Outra condição do problema também é que na parede sólida do domínio do fluido a 

velocidade é nula (repouso) e sendo assim:        ), e como tem-se também uma condição 

de não escorregamento, a velocidade tangencial do fluido sobre essa parede também é nula. 

          sob parede sólida em repouso (10) 

 

2.3.2.1. Média temporal e decomposição de Reynolds 

 

Conforme dito a anteriormente, a natureza da turbulência possui uma certa 

aleatoriedade e devido a isso é valido fazer uma abordagem estatística das soluções das 

equações que regem o modelo.  

 Considerando a modelagem da turbulência como estacionária, a abordagem mais 

apropriada é a média temporal (WILCOX, 1993). Assim, a média temporal 〈     )〉 da 

variável instantânea      ) é definida por: 

 

〈     )〉     
   

 

 
      )  

   

 

 (11) 

Através da expressão do campo velocidade instantânea       ) de um escoamento 

turbulento como sendo a soma de uma parcela média 〈    )〉 e uma parcela aleatória ou 

flutuante       ), obtemos a chamada decomposição de Reynolds (12). 

       )  〈      )〉        ) (12) 

  

2.3.2.2. Equação média de Reynolds 

 

Em busca das equações que governem o escoamento médio do fluido, substitui a 

decomposição de Reynolds (12) na equação do na equação de continuidade (2). Logo, tem-se: 

 
 

   
   )  

 

   
 〈  〉    )    (13) 

 Para simplificar pode-se ainda mais essa equação pode-se utilizar o artifício da média 

temporal, então: 
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 〈  〉)    (14) 

 Como estamos buscando tomar a média temporal da equação de Navier-Stokes é 

melhor faze-la por etapas, devido ao termo não linear. Então primeiro, toma-se a derivada 

material na forma conservativa, logo: 

 
   

  
 

   

  
 

 

   
       (15) 

 E por fim, pode-se obter a média da derivada material: 

 〈
   

  
〉  

 〈  〉

  
 

 

   
〈    〉 (16) 

 Utilizando a relação abaixo para o produto de duas quantidades, tem-se: 

〈  〉  〈 〈 〉   ) 〈 〉   )〉 

                          〈〈 〉〈 〉  〈 〉  〈 〉    〉 

 〈 〉〈 〉  〈  〉    (17) 

  Quando aplicada aos termos não lineares da derivada material, obtêm-se:  

  〈    〉  〈  〉〈  〉  〈    〉 (18) 

Substituindo, agora, (18) em (16): 

 

〈
   

  
〉  

 〈  〉

  
 

 

   
 〈  〉〈  〉  〈    〉  

                                    
 〈  〉

  
 〈  〉

 〈  〉

   
 〈  〉

 〈  〉

   
 

 

   
〈    〉 

            
 〈  〉

  
 〈  〉

 〈  〉

   
 

 

   
〈    〉 

(19) 

 Na última igualdade, foi utilizado o valor nulo do campo velocidade média (〈  〉   ). 

 Uma vez que já obtemos o valor médio da derivada material (19) é simples obter a 

equação média de conservação de momento – equação média de Reynolds (POPE,2000) ou 

Reynolds Averaged Navier-Stokes equation – RANS (WILCOX, 1993): 

  
 〈  〉

  
  〈  〉

 〈  〉

   
 −

 〈 〉

   
−  

 

   
〈    〉  

 

   
   

 〈  〉

   
 
 〈  〉

   
   (20) 
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2.3.2.3. Tensões de Reynolds 

 

A obtenção das tensões de Reynolds, inicia-se reescrevendo a equação média de 

Reynolds (20) na forma matemática de uma lei de conservação (LEVEQUE,1992), então: 

  
 〈  〉

  
  〈  〉

 〈  〉

   
 

 

   
   

 〈  〉

   
 
 〈  〉

   
 − 〈 〉   −  〈    〉  (21) 

Ao analisar as parcelas dentro dos colchetes tem-se na sua respectiva ordem: 

1. As tensões viscosas; 

2. As tensões isotrópicas (provenientes do campo de pressão médio); 

3. As chamadas tensões de Reynolds, também descritas por    ; 

 

As tensões de Reynolds, descritas na equação (20) são fundamentais, pois é através 

delas, que matematicamente prova-se que ocorre a turbulência. (POPE, 2000). E através delas 

também que conseguimos resolver por completo a equação de Reynolds. 

 

2.3.2.4. Hipótese de Boussinesq da viscosidade turbulenta 

 

Em 1877, o matemático francês Joseph Valentin Boussinesq, introduziu um conceito 

muito importante na busca da solução dos problemas de aerodinâmica. Trata-se de uma 

hipótese na qual a viscosidade da turbulência seria uma analogia matemática da relação 

tensão/taxa de deformação de um fluido newtoniano. Mas, quando comparamos essa 

viscosidade turbulenta com a viscosidade molecular, vemos que a segunda está associada a 

uma propriedade física do fluido, enquanto que a primeira se refere ao campo escalar, com 

coordenadas   e variando o tempo  . 

Boussinesq propôs que o desvio isotrópico do tensor de Reynolds seria proporcional a 

taxa média de deformação (    ), matematicamente isso significa que: 

  
− 〈    〉  

 

 
          

 〈  〉

   
 
 〈  〉

   
  

                       
(22) 

sendo:    o valor da viscosidade cinemática turbulenta. 

 Essa hipótese, conhecida como hipótese de Boussinesq, quando incorporada na 

equação de média de Reynolds (20) fica da seguinte maneira:  
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 〈  〉

 〈  〉

   
 

 

   
     

 〈  〉

   
 
 〈  〉
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 〈 〉  

 

 
    (23) 

sendo:        )          ). 

 Contudo, apesar das grandes limitações e aproximações da hipótese de Boussinesq da 

viscosidade turbulenta ela foi muito explorada pela modelagem. Quando os modelos de 

turbulência subsequentes incorporaram essas hipóteses eles ganharam muito em precisão, 

entretanto onerando o custo computacional. 

 

2.3.3. Modelos de Turbulência 

 

Quando se inicia abordagem da Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD) três 

pontos devem ser levados em consideração para uma correta análise: 

i) Geração da malha; 

ii) Desenvolvimento de algoritmos; 

iii) Modelo matemático que se aproxima da real física do fenômeno.  

 

Os dois primeiros elementos são bem fundamentados e documentados na literatura, de 

modo assim a gerar resultados bem satisfatórios. 

Já o terceiro elemento é o mais complicado se escolher, devido à grande dificuldade 

que se tem de representar toda a física em equações matemáticas. Elemento esse que muitas 

vezes tem causado insucesso nas simulações. 

Iniciando a busca dessa retratação da física envolvida, Prandtl, Taylor e von Kármán, 

buscavam um modelo de turbulência que além dessa retratação fossem de baixa complexidade 

(WILCOX, 1993). 

Durante todo o desenvolvimento dos escoamentos turbulentos, diversos modelos 

foram propostos e muitos ainda estão em uso. Devido as diversas particularidades dos 

escoamentos, busca-se um modelo que apenas se adeque e represente a física por traz de uma 

dada classe de escoamento. Classes essas que podem ser diferenciadas pelo número de 

Reynolds, por exemplo. 

Para uma correta analítica comparativa qualificativa Pope (2000) listou os principais 

critérios a serem comparado entre os modelos de turbulência: 

1. Nível de descrição – relacionado aos campos de estudo tanto de velocidade 

quanto de tensão, onde as informações necessárias para o modelo o delimitam; 
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2. Custo computacional – Quando se analisa as soluções das equações dos 

modelos de turbulências e excetuando-se caso de escoamento extremamente 

simples, são todas numéricas. E dentro dessas soluções, a execução e solução 

do modelo está intimamente relacionado ao custo computacional deste; 

3. Completude – está relacionado com a especificação caracterizadora do 

escoamento, ou seja, se ele associado somente a uma classe de fenômeno ou 

não; 

4. Facilidade de implementação – está relacionado com implantação do 

algoritmo computacional; 

5. Limites de aplicabilidade – está relacionado a formulação físico-matemática 

do modelo; 

6. Precisão – está relacionado a comparação dos resultados obtidos com os 

experimentais. Como fontes de erros tem-se: erros numéricos, incertezas 

experimentais, discrepâncias nas condições de fronteira e erros de modelagem. 

 

Sobre os modelos de turbulência existentes, os primeiros a serem abordados são os 

baseados somente em energia turbulenta:  −     e  −   .  

Pesquisadores propuseram algumas modificações no modelo  −    com o objetivo de 

melhorar alguns tratamentos físicos dos gradientes adversos de pressão, separação de camada 

limite e transição de regime, que antes ficavam aquém do real experimento. Essas 

modificações foram significativas a ponto de serem criados outros dois modelos partindo do 

 −   :  modelo  −    Shear-Stress Transport (SST) e o modelo  −    SST de transição. 
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2.3.3.1. Modelo  −    

 

A criação do modelo  −   é atribuída a Jones e Launder (1972) e já a otimização dos 

seus coeficientes à Launder e Sharma (1974). O modelo é baseado em duas equações 

fundamentais:  

i) Equação de transporte para energia cinética de turbulência, representada pelo 

 ; 

ii) Taxa de dissipação, representada pelo  ; 

 

Esse modelo trata-se de completo, porém simples (POPE, 2000). Se mostra de maneira 

estável e numericamente robusto, sendo por isso sua grande aceitação em CFD; 

principalmente sua caracterização como padrão industrial. Entretanto devido a essa sua 

simplicidade sua precisão não é tão boa em escoamentos complexos ou quando ocorre 

desprendimento da camada limite, mudanças repentinas nas taxas de cisalhamento médio, 

fluidos em rotação ou quando as superfícies são curvadas. As principais fontes de erros 

geradas por ele provem da hipótese de viscosidade turbulenta e a formulação empírica da 

equação de transporte de  .  

 

2.3.3.2. Modelo  −    

 

Em 1942, Kolmogorov propôs o modelo de turbulência  −    baseado nas seguintes 

equações: 

i) Energia cinética turbulenta  ; 

ii) Taxa de dissipação específica ( ), definida como a proporção entre   e  ; 

 

Kolmogorov, utilizando análise dimensional, conseguiu transformar as equações em 

completas com a introdução da dissipação por unidade de energia cinética turbulenta (  

  ⁄ ), que possui uma dimensão de       )  .  

Segundo Pope (2000), este modelo pode ser considerado como o segundo modelo de 

turbulência completo mais utilizado. Esse modelo possuiu maior precisão e convergência dos 

dados em escoamentos próximos à parede e nos efeitos dos gradientes de pressão. 
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2.3.3.3. Modelo  −    Shear-Stress Transport 

 

Em 1994, Menter, publicou um artigo mostrando a criação de um novo modelo, o 

  −    Shear-Stress Transport (SST). Seu objetivo era complementar a formulação precisa e 

robusta do modelo  −   , nas regiões próximas da parede; juntamente com as vantagens do 

escoamento livre do modelo  −  . Todavia, o modelo propõe uma transição do modelo 

 −   para o modelo  −   a medida que se distancia do perfil aerodinâmico e se aproxima 

da parede externa do domínio do fluido, ocorrendo assim a uma certa distância. 

Fruto dessa transição o modelo se tornou preciso e confiável para uma ampla classe de 

escoamentos. Dessa maneira, é bastante recomendado em escoamentos onde ocorrem 

gradientes de elevados, aerofólios e ondes de choque transônicas. 

 

2.3.3.4. Modelo  −    Shear-Stress Transport de transição 

 

A medida que se descobriu que os escoamentos sobre os aerofólios poderiam transitar 

do laminar para o turbulento, deseja-se um modelo de turbulência que consiga prever e 

modelar corretamente esse fenômeno. Já que a maior parte deles só o fazem para escoamentos 

com pequenos números de Reynolds (WILCOX, 1993). Esses outros quando o fazem supõem 

que o escoamento se comporte de maneira predominantemente turbulento, o que provoca 

erros nos valores computados, originadas principalmente de grandezas relacionadas a 

difusividade, nas quais são superdimensionadas.  

 É nesse contexto de melhora na previsão dos resultados que surgiram os modelos de 

transição, melhorando os resultados, mas onerando a complexidade na sua formulação. 

 O modelo  −   SST de transição (SSTT) originou-se do modelo SST  −  , 

abarcando não somente as duas equações de transporte desse modelo, mas também outras 

equações para transporte, envolvendo intermitência e critério de transição. Menter, mais tarde, 

conseguiu abranger no modelo tanto a transição bypass quanto a dos escoamentos de baixas 

intensidades de turbulência. (MENTER et al, 2003).  
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2.4. MÉTODOS DE PARAMETRIZAÇÃO 

 

Uma forma geométrica qualquer é composta por   pontos quaisquer unidos. Na busca 

por facilitar a composição dessas formas, surgiram os métodos de parametrização, cuja 

finalidade é reduzir o número de variáveis necessárias para gerar a curva desejado, 

característica essa que confere uma melhor manipulação e modificação das curvas. 

Esses benefícios que a parametrização possui são de extrema importância nos 

problemas de otimização de perfis aerodinâmicos. Isso se deve ao fato de as variáveis de 

controle da curva são em muitos casos os parâmetros que serão otimizados. Especificamente 

sobre a parametrização de aerofólios, esse se desenvolve de maneira complicada, pois há 

regiões, como o bordo de ataque, onde o raio de curvatura é muito baixo; ocasionando assim 

uma derivada geométrica muito acentuada. 

Muito se tem sobre metodologias de parametrização para projetos de otimizações 

aerodinâmicas, entretanto Kulfan (KULFAN, 2006) conseguiu chegar a um conjunto de 

preceitos sobre os quais os métodos de representação geométrica devem apresentar. Segundo 

eles, é desejável que: 

1. Consiga gerar superfícies contínuas e realísticas; 

2. Apresente soluções numéricas estáveis, apresentando eficiência, acurácia, e 

consistência nesses; 

3. Ser abrangente no sentido de conseguir abordar diversas formas geométricas com a 

utilização de poucos parâmetros; 

4. Ser sistemático e consistente nas diferentes apresentações das formas geométricas, ou 

seja, altera as formas de uma mesma maneira. 

 

2.4.1. Parametrização através de coordenadas 

  

A maneira mais simples de formar figuras ou formas em geometria é através do 

ligamento entre pontos que delimitam a superfície desse objeto. Dentro dessa linha a 

parametrização de perfis aerodinâmicos se iniciou com essa metodologia. Essa rudimentar e 

pouco eficiente maneira de representar os perfis é conhecida como parametrização através de 

coordenadas de pontos. Através de um conjunto de pontos discretos que delimitam o perfil é 

gerado o formato desse através de retas que unem esses pontos. Este método é bem simples de 

ser implementado, entretanto necessita de um grande número de pontos, especialmente perto 

do bordo de ataque em virtude de seu menor raio de curvatura. Isso acaba gerando 
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imperfeições ou grande custo computacional quando se utiliza quantidade demasiada de 

coordenadas. Vale destacar também uma maior dificuldade em promover uma modificação 

coerente sobre esses pontos, visto que eles não possuem relações entre si bem estabelecidas. 

 

2.4.2. Curvas de Bézier 

 

Outro método bastante conhecido e usado é a representação matemática de um 

aerofólio por meio de funções analíticas.  Representações polinomiais e por splines reduzem 

consideravelmente o número de parâmetros necessários. Descendente dessa linha de 

raciocínio e sendo uma evolução desse método temos as Curvas de Bézier que é uma melhor 

representação mesmo sendo matematicamente equivalente a representação por splines. 

Esse método trata-se de um esquema de parametrização de curvas que não foi 

desenvolvido especificamente para representação de geometrias de aerofólios, mas que 

quando utilizado adequadamente vem fornecendo resultados satisfatórios em virtude de 

apresentar alta flexibilidade e facilidade média de implementação. 

Em 1970, o engenheiro francês Pierre Bézier, fez-se a utilização das chamadas hoje 

curvas de Bézier na representação de geometrias em projetos automobilísticos na Renault, 

(FARIN, 2014). Para a obtenção dessas curvas utiliza-se as funções de base chamadas de 

polinômios de Bernstein, que são definidos da seguinte forma: 

       )    
 
 
      −  )                             

 

  
 
 
   

  

    −  ) 
 (24) 

onde   representa o grau do polinômio e   representa um uma variável ao longo da curva, 

definida no intervalo de   a  . 

Figura 10 – Polinômios de Bernstein 

 

Fonte: Adaptada de Farin (2014) 
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Uma curva de Bézier de grau   quando utilizada para representar uma curva 

dimensional, com coordenadas   e  , é parametrizada da seguinte forma: 

    )   
  

    −  ) 

 

   

     −  )        

    )   
  

    −  ) 

 

   

     −  )       (25) 

onde    e    são as coordenadas dos pontos de controle da curva, sempre     pontos, que 

juntos são responsáveis por formar os vértices polígono. Esse chamado de polígono de 

controle da curva Bézier. 

 Através desses pontos é que são feitos o controle sobre a forma da curva, com o 

parâmetro t variando de 0 a 1. Em 2006, Moino, observou que a curva parametrizada sempre é 

tangente a dois pontos:  

i) Ao segmento de reta que liga o ponto extremo inicial       ) ao ponto       ) 

ii) E ao segmento de reta que liga o ponto           ) ao ponto extremo final 

      ).  

 

 

Propriedade essa que confere uma maior facilidade na junção de duas curvas Bézier, 

conforme mostrado na Figura 11. 

 

Figura 11 – Exemplo de tangência de uma curva Bézier 

 

Fonte: Adaptada de Farin (2014) 
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2.4.3. Parametrização NACA 

 

Sobre a parametrização de aerofólios, provavelmente a mais conhecida, foi 

desenvolvida pela NACA, National Advisory Committee for Aeronautics. Dentro dela existem 

diversos tipos, variando em função da quantidade de números da série. Tem-se por exemplo, a 

séria de 4, 5 ou 6 números, onde quanto mais números tiver a série, mais parâmetros são 

necessários, obtendo-se assim um espectro maior de possibilidades de perfis. 

Talvez, dessas classes a mais conhecida seja a NACA de 4 dígitos, na qual foi o 

primeiro modelo que conseguiu separar os efeitos da distribuição de arqueamento e de 

espessura (ABBOTT; DOENHOFF, 1959). O perfil é gerado partindo-se da linha média do 

aerofólio, sobre a qual é gerada dois arcos de parábolas, tangentes no ponto de arqueamento 

máximo. Em seguida, um polinômio modificado define a distribuição de espessura. A 

definição do perfil, tanto do extradorso quanto no intradorso, é feita pela superposição das 

ordenadas da distribuição de espessura em relação a linha média. Os parâmetros que 

monitoram a geometria dos aerofólios nesse modelo são: 

 Espessura máxima (  ) 

 Curvatura máxima ( ) 

 Posição da máxima curvatura ( ) 

 

No caso da séria NACA 4 dígitos, a posição de espessura máxima dos aerofólios ocorrem 

sempre em 30% da corda, partindo do bordo de ataque. 

 

2.4.4. Método de Parsec 

 

Em 1998, Sobieczky, de modo semelhante a parametrização desenvolvida pela 

NACA, desenvolveu o modelo conhecido como parametrização Parsec. Este também utiliza 

polinômios na geração das ordenadas do contorno do aerofólio, sendo necessários 11 

parâmetros para definir a geometria, que são: 

 Raio do bordo de ataque,     ; 

 Posição do ponto máximo no extradorso,         ) ; 

 Curvatura no ponto de máximo no extradorso,       ; 

 Posição do ponto mínimo no intradorso,         ) ; 

 Curvatura no ponto de mínimo no intradorso,       ; 
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 Direção do bordo de fuga,     ; 

 Ângulo do bordo de fuga,     ; 

 Ordenada do bordo de fuga,     ; 

 Espessura do bordo de fuga, ∆    ; 

 

Através da Figura 12 é possível ver graficamente o que esses parâmetros representam: 

 

Figura 12 – Representação da parametrização PARSEC 

 

Fonte: Adaptada de Sobieczky (1997) 

 

 

A formulação matemática do método é relativamente simples e pode ser representada 

em 2 equações: 

       

 

   

 
 

 
 
  

 
 
  

       

 

   

 
 

 
 
  

 
 
 (26) 

onde os coeficientes    e    são determinados a partir da resolução das equações de modo a 

atender aos    parâmetros do modelo. Após a inserção dos coeficientes, e a resolução das 

equações obtêm-se os pontos que delimitam o perfil. As ordenadas do extradorso e intradorso, 

respectivamente,    e    , são obtidas através da variação das posições das abscissas (   ) de 

  a  . 
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Esse método se mostra de maneira eficaz para representar razoavelmente uma gama de 

geometrias de perfis aerodinâmicos. Sobre a sua implementação, ele requer um custo mais 

elevado quando comparado com o NACA de 4 dígitos, mas menor que o método das curvas 

Bézier. Um dos motivos que pode onerar bastante o custo computacional do modelo é a 

resolução errada do sistema de equações para obtenção dos parâmetros    e    (WU et al, 

2003). 
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2.5. MODELAGEM DE OTIMIZAÇÃO 

 

Otimização “consiste em encontrar os mínimos ou máximos de uma função de várias 

variáveis, com valores dentro de uma determinada região do espaço multidimensional”. 

(MARTÍNEZ, 1998)., 

Cientistas e profissionais que necessitam tomar alguma decisão nos mais variados 

campos da atividade humana defrontam-se, diariamente, com esse tipo de necessidade. O 

processo de modelagem de um problema a ser otimizado passa por uma comparação entre a 

realidade empírica e o idealismo das ferramentas matemáticas dos objetos. Entretanto, essa 

perfeita harmonia e correspondência entre a experiência e o modelo matemático está longe de 

ser perfeita, sujeitando-se a erros e simplificações. O próprio fato de querer adequar um certo 

problema real a um determinado modelo matemático já pode ser considerado como um 

problema de otimização (MARTÍNEZ, 1998). Os métodos de otimização basicamente podem 

ser subdivididos em determinísticos ou heurísticos. 

Os métodos de otimização baseados nos algoritmos determinísticos, maioria dos 

métodos clássicos, geram uma sequência determinística de possíveis soluções requerendo na 

maioria das vezes, o uso de pelo menos a primeira derivada da função objetivo em relação as 

variáveis de projeto. Existem diversos teoremas que fortalecem o modelo e garantem a 

convergência para uma solução ótima, mesmo que talvez não seja a ótima global. Na maioria 

desses métodos, a solução é encontrada dependendo fortemente do ponto de partida fornecido. 

Em consequência disso, esses modelos não são muito indicados para funções multimodais, 

isto é, funções que possuem vários ótimos locais.  

Os métodos de otimização heurísticos baseados nos algoritmos probabilísticos usam 

somente a avaliação da função objetivo e introduzem no processo de otimização dados e 

parâmetros estocásticos. Por não fazer o uso da derivada da função objetivo, são considerados 

métodos de ordem zero. 

Em 1993, Beasley, em seu estudo mostrou as vantagens da utilização dos métodos 

heurísticos (BEASLEY, 1993): 

i) Conseguir otimizar para inúmeras variáveis, resguardado o custo 

computacional ser compatível com a proposta;  

ii) Não conter nenhuma restrição sobre o ponto de partida do espaço na busca da 

melhor solução, o que garante que a solução não fique restrita a algum ótimo 

local;  
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iii) Lidar de maneira harmônica tanto com parâmetros contínuos quanto discretos, 

ou até mesmo com a combinação deles; 

 

Beasley, também conseguiu citar a maior desvantagem do modelo que seria um custo 

computacional maior do que os métodos considerados clássicos. 

Quando se aplica uma metodologia de otimização a um perfil aerodinâmico deseja-se 

obter uma nova geometria ou mesmo uma família de perfis que satisfazem os parâmetros a 

serem otimizados. Isso é feito para o desenvolvimento de qualquer componente aerodinâmico 

onde se deseja obter um projeto com alta eficiência e desempenho. 

Ainda dentro dessa linha de raciocínio de classificação dos métodos de otimização, 

podemos generalizar as frentes de otimização da seguinte forma: Otimização livre de 

derivadas ou otimização baseada em gradientes. 

 

2.5.1. Otimização Livre de Derivadas 

 

Segundo Camponogara (2006), “os problemas de otimização sem derivadas surgem de 

modelos para os quais as derivadas das funções e das restrições envolvidas, por alguma razão, 

não estão disponíveis”. 

A otimização livre de derivadas é mais adequado quando as funções objetivo do 

problema e as restrições sobre as quais são impostas aos problemas não podem ser 

descontínuas, e consequentemente não possuir derivadas analíticas. Nesses casos, encontrar a 

derivada das funções não é algo muito simples. Dentro dessa classificação, existem diversos 

tipos de métodos que são conhecidos e utilizados com uma grande aplicabilidade. Dentre eles 

é válido citar e descrever: Otimização baseada em Nuvem de Partícula, Algoritmo Genético e 

o Busca por coordenada. 

A otimização baseada em Nuvem de Partículas (ONP) é uma técnica que de 

computação evolucionária desenvolvida por James Kennedy, um psicólogo social, e por 

Russel Eberhart, um engenheiro elétrico, em 1995, inspirado no comportamento de uma dada 

população. O seu objetivo era simular e graficamente e analisar como era o comportamento de 

um bando de pássaros, na qual possuíam um movimento de caráter aleatório, mas globalmente 

determinado. Estudando, ele percebeu que o comportamento de cada partícula pode ser 

considerado dependendo da sua experiência anterior, na qual esse fato era determinante para a 

sua posição atual. De modo semelhante aos algoritmos genéticos, o conjunto das partículas 

tende a preservar aquelas posições que determinam uma maior aptidão e a descartar as 
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posições de menor aptidão, características essas que nomeiam esses métodos de otimização 

como evolucionistas, uma vez que baseiam na teoria de Darwin. Entre as grandes vantagens 

desse algoritmo de otimização destaca-se a facilidade de implementação do método e para 

encontrar o mínimo global da função na qual se deseja otimizar. Isso garante que ela seja 

muito utilizada em funções multimodais, ou seja funções que possuem vários ótimos locais, e 

o algoritmo não ficar restrito somente a um possível ótimo local. Já sobre a desvantagem 

desse método está na obtenção do ajuste preciso da solução, demandando muito tempo para 

que se obtenha uma resposta muito precisa. 

A otimização por Algoritmo Genético se destaca dentre os métodos de otimização 

natural heurísticos. Os Algoritmos Genéticos (AG) são métodos relativamente recentes que 

não usam qualquer informação acerca da derivada da função objetivo, por isso, apresentam 

boas chances de não se restringirem aos ótimos locais da função. A aplicação desse método 

geralmente leva para o ótimo global ou pelo menos para soluções mais satisfatórias que os 

outros métodos com informações sobre os gradientes. Este método se baseia no processo de 

seleção natural proposto por Charles Darwin, com destaque para a questão de sobrevivência 

dos mais aptos. Os seres que apresentam melhor adaptação ao ambiente onde estão inseridos 

apresentam maior probabilidade de se reproduzirem e consequentemente se perpetuarem nas 

próximas gerações, ou seja, quanto mais próximo estiver a solução do seu alvo, mais esse 

valor tende a se tornar o ótimo desejado. Um dos inconvenientes do Algoritmo Genético se 

deve a definição de alguns parâmetros que afetam veemente o desempenho do algoritmo. E 

segundo Michalewicz, não existem boas recomendações desses, apenas algumas faixas 

sugeridas de trabalho (MICHALEWICZ, 1996). Portanto graças a essas características, tem-se 

como vantagens a aplicabilidade desse método e a facilidade de não se restringir a ótimos 

locais, garantindo assim que se atinja o ótimo global da função. Em contrapartida, requer-se 

um maior tempo de processamento para que o método convirja, dependendo fortemente dos 

parâmetros que ajustados semelhante ao algoritmo baseado em Nuvem de Partículas. 

 

2.5.2. Otimização baseada em Gradiente 

 

Quanto aos métodos que fazem o uso de gradientes para otimizar os parâmetros, alguns muito 

utilizados são: Algoritmo de Gauss-Newton, Levenberg-Marquardt e o Method of Moving 

Asymptotes (MMA, ou conhecido também na literatura como GCMMA) (FAVENNEC, 

2011; SVANBERG, 1987). 
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O primeiro método é o algoritmo de Gauss-Newton na qual é descendente do método 

de Newton de otimização por aproximação e foi desenvolvido pelos matemáticos Friedrich 

Gauss e Isaac Newton. Trata-se de um método simples, que foi desenvolvido 

aproximadamente no século XVIII. Possui fácil implementação, baixo custo computacional, 

convergência de ordem quadrática, mas sua aplicação só é adequada para funções de natureza 

linear e que hipoteticamente podem ser escritas como a soma de quadrados.  

O segundo método é o Levenberg-Marquardt. Quando ele é utilizado, a função 

objetivo deve ser do tipo de mínimos quadrados e também não pode existir restrições no 

problema. Devido a essa utilização dos métodos dos mínimos quadrados, normalmente ele 

possuiu uma convergência muito mais rápida do que os outros métodos que também utilizam 

o gradiente da função objetivo para otimização. 

O terceiro método é o MMA (Method of Moving Asymptotes ou GCMMA) que se 

baseia no método convergente global em movimento assintótico do Krister Svanberg da KTH 

Instituto Real de Tecnologia. O método pode lidar com diversos tipos de funções objetivo e 

limitações quanto as variáveis de interesse. É um método adequado para lidar com problemas 

com um grande número de variáveis de controle, tais como a otimização de topologia. O 

método é muito utilizado em otimizações estruturais, visto que é fácil de usar e implementar. 
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3. OTIMIZAÇÃO EM AEROFÓLIOS PARA BAIXO NÚMERO DE REYNOLDS 

 

 

3.1. MODELO DE TURBULÊNCIA 

 

A escolha do modelo que se adequasse as condições e limites de Reynolds adotadas 

nesse estudo foi o modelo Shear-Stress Transport – SST.  

Resultados apresentados por Ciro Martins (2016) em seu estudo sobre a aerodinâmica 

de baixo Reynolds e as diversas comparações analíticas entre os diversos modelos de 

turbulência supracitados, chegou-se à conclusão de que para             os modelos mais 

adequados são:  −  , SST e SSTT. Isso se deve ao fato deles possuírem uma complexidade 

física muito maior no modelo, garantindo assim uma maior precisão. A Tabela 1 resume as 

informações sobre a precisão e os erros de cada modelo para a faixa de           . 

 

Tabela 1 – Erro dos modelos mais precisos 

           

Variável 
Modelo mais 

preciso 

Limite de erro 

em módulo 

   SST 1% 

      −   3% 

      SSTT <1% 

       SSTT 1° 

       −   2% 

  SST 8% 

Fonte: Ciro Martins (2016) 

 

 Quando alternamos para o           , o modelo SSTT se mostrou 

predominantemente mais preciso que os outros. A tabela 2 resume essas informações. 
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Tabela 2 – Erro do modelo SSTT 

            

Variável 
Limite de erro em 

módulo 

   3% 

     3% 

      5% 

       1° 

      2% 

 1
 8% 

1
Para Re = 200 000, o modelo SST é mais 

preciso, apresentando erro também de 8% 

Fonte: Ciro Martins (2016) 

 

 A escolha, portanto, do modelo mais adequado para a faixa de Reynolds abordada 

nesse trabalho (                      ) e que também atendesse a um custo 

computacional aceitável foi o modelo SST, por apresentar melhor acurácia e menor erro 

relativo proporcional aos outros modelos. 

 

3.1.1. Modelo   −   Shear-Stress Transport 

 

O modelo  −   Shear-Stress Transport (SST) teve sua origem aliada a necessidade 

de obtenção de resultados mais preciso nos escoamentos que possuíam gradientes muito 

adversos de pressão e separação. Características essas, típicas de escoamentos aeronáuticos 

(MENTER, 1994). Para iniciar a formulação matemática do modelo, tem-se a equação de 

transporte para   definida como: 

 
  

  
 〈  〉

  

   
 

 

   
        ⁄ )

  

   
     

  

 
−     

  (28) 

Analisando a física dessa equação, verifica-se que ela apresenta grande sensibilidade 

às condições de contorno, especificamente perto do perfil aerodinâmico. Mas apresenta 

distorções na modelagem de escoamentos afastados das paredes. Buscando melhorar esses 

pontos o modelo de turbulência SST reuniu a robustez e precisão do modelo  −   no 
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tratamento da camada limite e também o ponto forte do modelo  −   que é não depender das 

condições de contorno nas regiões mais afastadas do aerofólio. 

Com isso, a equação de transporte de  , foi modificada para utilizar a informação de 

 : 

 

  

  
 〈  〉

  

   
 

 

   
        ⁄ )

  

   
                                                           

                                                      −  )
  

 
−     −  )   

   
   

  

   

  

   
 

(29) 

 e a equação de transporte de   (30): 

      
  

 

 
 
  
 
 
  

 (30) 

são multiplicadas por funções de combinação e somadas. O objetivo de utilizar essas funções 

de combinação é ativar os modelos de turbulência cada qual para a sua especialidade. Nesse 

caso modelo  −  , perto do perfil aerodinâmico e o modelo  −  , nas regiões mais 

afastadas do perfil. 

Visando melhor o modelo de turbulência, duas equações são resolvidas: a equação de 

transporte de   e a equação de transporte de  . 

A equação para a quantidade   (31):  

 
  

  
 〈  〉

  

   
 

 

   
        ⁄ )

  

   
   −   (31) 

tem seu termo de produção modificado (32): 

 
  

  
 〈  〉

  

   
 

 

   
        ⁄ )

  

   
    −   (32) 

O termo de produção    pode ser entendido como uma junção dos dois modelos de 

turbulência, e corresponde a: 

              ∗  ) (33) 

onde: 

     
 〈  〉

   
 
 〈  〉

   
 
 〈  〉

   
  (34) 

  ∗ = 0,09 (35) 

A dissipação   é obtida do seguinte modo (33):  
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    ∗   (36) 

A equação de transporte da quantidade   (37) é: 

 

  

  
 〈  〉

  

   
 

 

   
        ⁄ )

  

   
   

 
 

  
  −        −   )

 

     

  

   

  

   
 

(37) 

onde a viscosidade turbulenta (  ) vale:  

 
   

 

 

 

    
 
 ∗  

    
   

 
 

(38) 

As funções de combinação (       ) que foram mencionadas acima para atuar como 

multiplicador das equações de transporte, são definidas da seguinte maneira: 

                  
  

 ∗  
 
    

   
  

       

     
 
  

 

  (39.a) 

sendo 

                

 

 

  

   

  

   
        (39.b) 

e 

 

 
             

   

 ∗  
 
    

   
  

 

  (40) 

  é o valor da distância à parede mais próxima. 

O valor de   presente na equação (38) representa uma relação com a taxa de 

deformação quantidade     , então: 

              (41) 

onde: 

      
 

 
  〈  〉    ⁄   〈  〉    ⁄   (42) 
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  ∗    
∗  

  
∗       ⁄

       ⁄
  (43) 

     
  

  
,     ,   

∗       ,   
∗    (44) 

Analisando a função   , ela pode atingir um valor nulo quando está distante do perfil 

(característica do modelo  −  ) e valor unitário próximo a camada limite do perfil 

(característica modelo  −  ). 

 Algumas variáveis do modelo SST podem ser calculadas baseado nas ponderações 

entre os modelos   −   e  −   usando a função de combinação   , essas variáveis são:  ,  , 

  ,   .  

Portanto essa ponderação é feita da seguinte forma: 

            −   ) (45) 

 Outras variáveis possuem valores constantes:  

 

 ∗      ,        ,      ⁄ ,       ⁄ ,          , 

        ,        ,          ,       ,           . 
(46) 

 Por fim, para terminar a modelagem do modelo de turbulência SST há certas 

condições de contorno que devem ser resolvidas, que são: 

   
 

 
     )  (47) 

     
 

 
 
  
 
 
  

 (48) 

 

3.2. MÉTODO DE OTIMIZAÇÃO: BUSCA POR COORDENADA 

 

Busca por coordenada, é um método de otimização que utiliza a direção dos eixos 

coordenados como direções de busca da solução ótima (BRANDÃO, 2010). Este método é 

baseado na ideia de que a maximização/minimização de uma função de múltiplas variáveis 

   ) pode ser conseguida através da minimização ao longo de uma direção de cada vez, ou 

seja, faz-se mais iterações, mas de passos simples. Em detalhes, o método caminha através 

das direções         onde   ,        , é um vetor unitário em apenas uma direção, para 

otimizar a relação desejada. 
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O princípio do método é caminhar numa dada direção específica   , onde a variável    

é otimizada para apenas essa direção   , enquanto as outras direções permanecem inalteradas. 

Terminada a otimização nessa direção encerra-se o ciclo de uma iteração e assim pode ser 

iniciada outra iteração possivelmente em uma outra direção. É acordado no método que a 

otimização (maximização) seja feita nas componentes        , seguindo esta ordem, ou seja, 

primeiro na variável    e terminando na variável   , passando sucessivamente por cada 

componente            . Conclui-se, portanto, que o método consegue realizar a maximização 

em todas as direções, e quanto mais iterações ele tiver melhor vai ser essa distribuição de 

direções. Outro ponto importante se refere a convergência para um ponto estacionário, na qual 

se a função objetivo a ser otimizada for de natureza diferenciável isso vai ocorrer. 

 A Figura 13, contém um exemplo de como o método converge para uma função 

bidimensional. A analogia é a mesma para   dimensões espaciais. 

 

Figura 13 – Etapas do método de busca por coordenadas representadas em vermelho 

 

Fonte: Nicoguaro (2016) 

 

Neste trabalho a escolha por esse método se deu em função do seu grande uso nas 

mais diversas aplicações cientificas, a sua facilidade de implementação e um baixo custo 

computacional encontrado para a nossa função objetivo que possui várias variáveis. 
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3.3. PARAMETRIZAÇÃO NACA 

 

Neste presente trabalho foi utilizado a parametrização NACA, baseada em equações 

analítica, na qual se deu em função da facilidade de implementação, determinação objetiva 

das características do perfil e também de seu custo computacional menor quando se deseja 

otimizar vários parâmetros simultaneamente. 

Os aerofólios NACA são aerofólios desenvolvidos pela NACA (National Advisory 

Committee for Aeronautics). A forma dos perfis aerodinâmicos é descrita usando uma série de 

dígitos posterior a palavra “NACA”. Esses números correspondem a parâmetros que inseridos 

nas equações geram precisamente o corte transversal do aerofólio. Este presente trabalho 

utiliza-se da série NACA de quatro dígitos, para gerar o perfil otimizado. Segue abaixo as 

características básicas que determinam o tipo do perfil NACA de 4 dígitos (NACA MPXX), 

segundo o Airfoil Tools (2013). 

 1º Dígito (M): representa a curvatura (camber) máxima dividida por 100. Ex.    , 

de modo a curvatura é de 0,01 ou 1% da corda; 

 2º Dígito (P): é a posição da curvatura máxima dividida por 10 a partir do bordo de 

ataque. Ex.    , de modo a curvatura máxima é de 0,1 ou 10% da corda; 

 3º e 4º Dígitos (XX): correspondem a máxima espessura relativa dividida por 100. Ex. 

     , de modo a espessura máxima é de 0,10 ou 10% da corda. 

 

A seção de perfil aerodinâmico NACA é criado a partir de uma linha média e uma 

distribuição de espessura traçada perpendicularmente a linha média, conforme representado 

pela Figura 14.  

 

Figura 14 – Curvatura e espessuras relativas de um aerofólio 

 

Fonte: Souza (2008) 
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A equação para a linha de curvatura é dividida em secções cada lado do ponto de 

curvatura máxima posição ( ). A fim de calcular a posição do envelope final e depois o 

aerofólio também é necessário o gradiente da linha média. As equações que descrevem o 

perfil do aerofólio são: 

 Camber Frente (     ): 

    
 

  
     −   ) (49) 

 
   
  

 
  

  
   −   ) (50) 

 Camber Trás (     ): 

   
 

  −  ) 
   −       −   ) (51) 

   
  

 
  

  −  ) 
   −  ) (52) 

A distribuição de espessura é dada pela equação: 

   
 

   
     

            
     

      
 ) (53) 

com:           ,     −     ,     −      ,           ,     −       . 

 Utilizando as equações acima, para um dado valor de x é possível calcular tanto as 

coordenadas da linha média    quanto a espessura do perfil relativa a essa linha média. A 

posição da superfície do extradorso (superior) e do intradorso (inferior) pode então ser 

calculada somando ou subtraindo perpendicularmente a espessura relativa.  

Sendo: 

       
   
  

  (54) 

Superfície do Extradorso: 

     −        ) (55) 

              ) (56) 

 

 

 

Superfície do Intradorso: 
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              ) (57) 

     −        ) (58) 

 

3.4. AEROFÓLIO 

 

Quando um aerofólio está submetido ao escoamento do ar, as reações dinâmicas desse 

interferem grandemente no desempenho do aerofólio. Em virtude disso, conhecer e medir 

essas forças é fundamental. Mais do que estudar as forças em si, pode-se fazer uma 

abordagem desses parâmetros através de coeficientes adimensionais. Esses coeficientes serão 

as variáveis de interesse nesse trabalho, visto que conseguem de modo global avaliar as 

características de desempenho de qualquer aerofólio. 

Uma aeronave, seja ela de qualquer tipo, necessita de uma superfície que a sustente 

quando está no ar. Essas superfícies são chamadas de asas, ou superfícies sustentadoras. 

Existem diferentes tipos de asas, podendo variar as seguintes configurações: diferença de 

altura em relação a fuselagem (asa alta, asa média e asa baixa), diferença entre ser fixa (avião, 

planador) ou móvel (helicóptero e ornitópteros). Outra característica importantíssima das asas, 

se refere ao tipo de perfil aerodinâmico que a compõe, na qual tem uma grande influência no 

desempenho aerodinâmico das asas. 

Nos primórdios da aviação, o homem avançava nos projetos de voo aumentando 

sempre a capacidade de tração do motor e não se importando em reduzir os esforços sobre a 

qual o motor iria atua. Analisando essa linha de raciocínio, Otto Lilienthal (1848 – 1896) e 

Samuel Langley (1834 – 1906), grandes empiristas do século XIX, resumiram a filosofia dos 

projetos da época na seguinte retórica: Quanto maior a potência requerida, maior era o motor 

e maior ainda deveria ser a potência requerida, e necessitando de um motor maior ainda e 

assim sucessivamente. Essa metodologia de projeto recai num processo infinito, onde a 

condição desejada nunca é satisfeita e, portanto, algo estava errado. 

Indo de encontro a linha de raciocínio da época e com a criação do avião no início do 

século XX, a retórica de desenvolvimento de um projeto aeronáutico citada acima, estava 

sendo muito questionada. Com esse posicionamento, a aerodinâmica cresceu muito. E dentro 

desse crescimento, Prandtl junto com outros pesquisadores realizaram um estudo que mostrou 

que a asa poderia ser dimensionada em uma metodologia nova de projeto, metodologia essa 

que é utilizada até hoje. Primeiramente, faz-se o estudo do aerofólio para a posterior 

extrapolação das características desse para o caso de uma asa finita. 
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Em virtude dessa metodologia, os aerofólios ganharam muito destaque na 

aerodinâmica. Outro ponto que favoreceu esse destaque é o fato dele ser tratado 

bidimensionalmente, facilitando assim as análises e soluções. 

A Figura 15 abaixo apresenta as principais características geométricas que definem e 

identificam um perfil aerodinâmico: 

 Espessura Máxima; 

 Extradorso; 

 Linha de Esqueleto; 

 Raio do Bordo de Ataque; 

 Bordo de Fuga; 

 Arqueamento Máximo; 

 Intradorso; 

 Linha de Corda; 

 

Figura 15 – Características geométricas de um perfil aerodinâmico 

 

Fonte: Souza (2008) 

 

 Visando definir um padrão nas análises da interação do perfil aerodinâmico com o 

fluido, é utilizada a referência na superfície sólida, ou seja, o perfil está em repouso enquanto 

o ar está em movimento. Logo, o ar acaba assumindo a velocidade contrária à do perfil 

(BRUNETTI, 2008). Outro parâmetro importante na análise da interação ar/aerofólio é o 

ângulo formado entre a direção do vento relativo e a linha de corda, conhecido como ângulo 

de ataque (α). 

 



 61 

 

3.4.1.  Forças aerodinâmicas 

 

 Sobre a interação dinâmica entre o ar e aerofólio, as forças que surgem possuem duas 

naturezas: tensão de cisalhamento    ) e pressão    ) , onde S corresponde a superfície 

externa do corpo, conforme a Figura 16. 

 

Figura 16 – Distribuição de pressão e tensão de cisalhamento no aerofólio 

 

Fonte: Anderson (1999) 

 

A força resultante total atuante sobre o aerofólio devido ao escoamento do ar resulta 

da integração de dois campos, tensão de cisalhamento e pressão, sobre a superfície externa 

desse que está em contato com o ar.  

A conceituação matemática é representada abaixo:  

Suponha um ponto   qualquer sobre a superfície externa do aerofólio e sejam   e  , 

os vetores unitários normal e tangente, respectivamente, à superfície no ponto  ;   , um 

diferencial de área em torno de   (Figura 17). 

 

Figura 17 – Vetores normal e tangente ao ponto A do aerofólio 

 

Fonte: Anderson (1999) 

 

Dessa maneira, podemos escrever a resultante   da seguinte maneira: 

   −     
 

      
 

 (59) 
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onde o primeiro termo corresponde a integração de segunda ordem sobre a superfície   

devido a pressão e o segundo termo a integral de segunda ordem sobre a superfície   devido a 

tensão de cisalhamento. 

 Qualquer que seja o tipo de escoamento, independentemente do número de Reynolds e 

da geometria do corpo, a força resultante sempre é calculada dessa maneira. 

 Vamos considerar a velocidade do escoamento é nomeada como   . Advindo da 

própria definição, a decomposição da forca resultante   resulta em: sustentação   

(perpendicular a velocidade do ar) e o arrasto   (paralelo a velocidade do ar) (Figura 18). 

 

Figura 18 – Forças atuantes sobre o aerofólio 

 

Fonte: Anderson (1999) 

 

3.4.2.  Coeficientes adimensionais aerodinâmicos 

 

Conforme dito anteriormente, é melhor abordar as características de um aerofólio 

pelos seus coeficientes adimensionais do que pela análise das próprias forças. Fazendo uso da 

análise dimensional consegue-se provar tal proposição.  

 Partindo-se da relação de Rayleigh (HOUGHTON, 2003) que descreve os coeficientes 

em função dos seus dependentes, temos: 

 
 

     
        ) (60) 

onde    
   

 
 é o número de Reynolds e   

  

  
 é o número de Mach, parâmetros 

adimensionais do escoamento. 
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Adimensionalizando essa equação pelo fator     )
  , onde    

 

 
   

  é a pressão 

dinâmica e   é a área de asa projetada temos os coeficientes de arrasto e sustentação.  

Em se tratando de perfil aerodinâmico (seção da asa), transforma-se a dimensão de   

para a corda  , de modo a obter os coeficientes adimensionais de sustentação    (equação 

58.a) e de arrasto   (equação 58.b) para qualquer perfil: 

    
 

   
 (61.a) 

    
 

   
 (61.b) 

    
 

 
   

  (61.c) 

 A Figura 19 mostra os coeficientes (  ) e (  ) variando o ângulo de ataque (α) e o 

número de Reynolds (  ). Os dados do perfil NACA 4415 foram obtidos em 1940, pela 

própria NACA através da utilização de análises em túnel de vento (ABBOTT; DOENHOFF, 

1959). 

  

Figura 19 – Característica aerodinâmicas do aerofólio NACA 4415 

 

Fonte: Abbott e Doenhoff (1959) 
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 Neste trabalho será utilizado os coeficientes enumeradas nesta seção (   e   ) para 

avaliação do desempenho e consequentemente da otimização dos aerofólios. 

 No ramo de estudo da otimização de perfis aerodinâmicos a relação       é muito 

utilizada, em virtude de corresponder a uma maior autonomia da aeronave. Entretanto em se 

tratando dos VANTs a melhor relação para se analisar é a         que representa um maior 

tempo de voo da aeronave (RAYMER, 1992). Em virtude disso, essa é a função objetivo na 

qual esse trabalho busca maximizar, encontrando assim classes de aerofólios que apresentam 

comparativamente um maior tempo de voo. 

 

3.5.  MODELO NUMÉRICO 

 

Conforme já apresentado, não é possível obter as soluções de forma exata, recorrendo-

se, portanto, a uma resolução numérica dessas. 

A resolução deve ser feita da seguinte maneira: 

1. Definir o modelo matemático adequado que represente o fenômeno físico em estudo; 

2. Definir as configurações do domínio e os parâmetros físicos; 

3. Definir as condições de contorno e iniciais, necessários quando o estudo é 

estacionário; 

4. Utilizar um método numérico para discretizar as equações e o domínio; 

5. Com a utilização de um algoritmo computacional obter a solução aproximada das 

equações; 

6. Pós-processamento: Extrair e manipular os dados obtidos de modo a facilitar as 

análises; 

 

Em resumo, toda a modelagem da física do escoamento é descrita pelas seguintes 

equações: 

i) Equação média de Reynolds (20); 

ii) Equação média da continuidade (14); 

iii) Hipótese de Boussinesq (22), onde as tensões de Reynolds são extraídas do 

modelo de turbulência escolhido. 
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3.5.1. Domínio e parâmetros físicos 

 

O domínio Ω do escoamento do fluido, sobre o qual serão resolvidas as equações 

possuiu uma geometria que consegue extrair as reais informações do escoamento sem perda 

de nenhum fenômeno e principalmente para impedir interferência das fronteiras sobre o 

escoamento no aerofólio (LIAN; SHYY, 2006). Dessa maneira, o domínio é em formato de C 

com o perfil no centro, conforme apresentado na Figura 20. 

 

Figura 20 – Domínio para estudo do escoamento ao redor do aerofólio 

 

Fonte: o autor  

 

Para garantir uma padronização dos resultados e coeficientes a corda do aerofólio é 

unitária, ou seja, 

     (62) 

A Tabela 3 defini as dimensões do domínio em relação a corda   do perfil. 

 

Tabela 3 – Dimensões geométricas do domínio Ω 

Distância do aerofólio as fronteiras do domínio: 

Superior 10*c 

Inferior 10*c 

Anterior 10*c 

Posterior 20*c 

Fonte: o autor 
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Os parâmetros de configuração do perfil NACA a ser simulado e também otimizado 

em todo esse processo foram escolhidos com base na convergência dos modelos de simulação 

e turbulência e também com base nas variações e possibilidades encontradas na literatura. 

Seguem os parâmetros abaixo: 

 

            

              

                 

−              (63) 
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3.5.2. Condições de contorno 

 

Para resolução das equações de turbulência de maneira estacionária são necessárias as 

condições de contorno nas fronteiras. Assim, segue abaixo as condições de parede (equação 

7), de velocidade (equação 7) e o valor da pressão ambiente, que foi considerado           . 

A Figura 21 representa essas condições. 

 

Figura 21 – Condições de contorno 

 

Fonte: o autor 

 

Com o estabelecimento do valor da corda (62) e para se alcançar o número de 

Reynolds da simulação de        , variou-se a velocidade prescrita  ∞. 

 

3.5.3. Discretização de domínio 

 

Para resolução numérica das equações que regem a turbulência descritas na seção 3.3 é 

valido fazer o processo dividido em 3 etapas:  

1. Inicia-se com a divisão do domínio em nós através da malha, ou seja, divisão em 

diversos volumes de controles discretos; 

2. A busca da solução é iniciada com a integração das equações nos volumes de 

controles definido pela malha para formar o sistema de equações algébricas que 

posteriormente serão interpoladas no campo;  
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3. Por fim, linearização das equações que compõem esse sistema e a consequente 

resolução pelo método iterativo.  

Os elementos que compõe a malha são de natureza quadrangulares e triangulares, de 

modo que se adequasse fielmente nas próximas das paredes do perfil. Na busca de não onerar 

muito a precisão dos resultados, teve um cuidado além na discretização da camada limite. 

A escolha e o refinamento da malha se deu na seguinte metodologia (MARTINS, 

2016): Partindo de uma malha grosseira, verifica-se como se comportam a precisão das 

soluções e custo computacional do modelo. Diante desse resultado, refinam-se os elementos 

dela na busca de uma malha que seja convergente, isto é, o refinamento além dessa malha não 

gera resultados muito mais precisos, ou seja a malha convergiu (MARTINS, 2016). Outro 

ponto importante também na escolha da malha, além da convergência dela, foi o seu custo 

computacional, que tinha que ser condizente com a proposta de simulação. 

  Dessa forma, na região próxima ao perfil, buscou-se sempre um crescimento da 

camada limite turbulenta, incluindo a subcamada viscosa de uma distância  

(SCHLICHTING, 1979). Nesse trabalho o valor de        se mostrou condizente com a 

literatura e principalmente conseguiu gerar consistência, precisão e convergência nos 

resultados. 

Com todas essas características em pauta, a malha utilizada é composta de 122099 

elementos e está representada na Figura 22. 

. 
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Figura 22 – Malha 

 

 

Acima: visão geral do domínio discretizado; abaixo; detalhe do bordo de ataque à esquerda e detalhe do 

aerofólio à direita. 

Fonte: o autor   
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3.6. VALIDAÇÃO DO MODELO 

 

Como forma de garantir a consistência e a veracidade das simulações e otimizações 

aqui apresentadas, foram feitos diversos teste comparando os resultados de coeficientes 

obtidos pela literatura, na qual foram ensaiados em túnel de vento, com os resultados 

encontrados nas simulações.  

A faixa de comparação foi o            , na qual foi tomado o perfil NACA 4415 

(curvatura = 0,04; posição de máxima curvatura = 0,4 e espessura relativa de 0,15) como 

balizador desse processo. Segue resultados: 

 

Tabela 4 – Validação da modelagem com ensaios em túnel de vento 

α (grau) CL CL (Túnel de Vento) 
Erro 

Relativo 
CD CD (Túnel de Vento) 

Erro 

Relativo 

-8 -0,3963 -0,4100 -3% 0,0100 0,0093 8% 

-6 -0,2074 -0,2050 1% 0,0077 0,0080 -4% 

-4 0,0015 0,0015 0% 0,0066 0,0072 -8% 

-2 0,2159 0,2100 3% 0,0063 0,0070 -10% 

0 0,4050 0,4200 -4% 0,0062 0,0068 -9% 

2 0,6512 0,6410 2% 0,0070 0,0075 -7% 

4 0,8791 0,8600 2% 0,0084 0,0078 8% 

6 1,0791 1,0500 3% 0,0102 0,0093 10% 

8 1,2573 1,2200 3% 0,0129 0,0121 7% 

10 1,3937 1,3400 4% 0,0171 0,0163 5% 

12 1,3682 1,4300 -4% 0,0243 0,0225 8% 

14 1,2564 1,3980 -10% 0,0370 0,0340 9% 

Fonte: Adaptado de Abbott (1959) e Autor (2016) 

 

A mesma comparativa pode ser vista através da visualização em gráficos, como segue 

(Gráfico 1; Gráfico 2): 
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Gráfico 1 – Curva CL x α do aerofólio NACA 4415 com            

 

Fonte: Adaptado de Abbott (1959) e Autor (2016) 
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Gráfico 2 – Curva CD x CL do aerofólio NACA 4415 com            

 

Fonte: Adaptado de Abbott (1959) e Autor (2016) 

 

 

Conforme apresentado, o máximo erro relativo foi de 10% do valor ensaiado em túnel 

de vento, tolerância essa bem aceitável em se tratando de ensaio em túnel de vento e 

simulação em CFD com a metodologia numérica de aproximação do tipo RANS (“Reynolds-

Averaged Navier-Stokes” – Equação média de Navier Stokes Reynolds) em escoamentos a 

baixo Reynolds. 
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Segue abaixo análise gráfica dos campos de velocidade e pressão sobre o aerofólio 

NACA 4415 para diferentes ângulos de ataque (     e      ), submetidos a    

        (Figura 23;Figura 24;Figura 25;Figura 26; respectivamente). 

 

Figura 23 – Campo velocidade ao redor do perfil NACA 4415 (           e     ) 

 

Fonte: o autor 

 

Figura 24 – Campo pressão ao redor do perfil NACA 4415 (             e      ) 

 

Fonte: o autor  
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Figura 25 – Campo velocidade ao redor do perfil NACA 4415 (           e      ) 

 

Fonte: o autor 

 

Figura 26 – Campo pressão ao redor do perfil NACA 4415 (             e       ) 

 

Fonte: o autor 

 

Através dos campos de pressão e de velocidade podemos ver a presença de diversos 

fenômenos físicos que ocorre sobre o escoamento. Como exemplo, temos o descolamento da 

camada limite que ocorre próximo ao bordo de fuga do perfil quando o        (Figura 25; 

Figura 26). 
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3.7. ROTINA DE OTIMIZAÇÃO 

 

O trabalho consiste em otimizar diversas famílias de perfis NACA de quatro dígitos no 

escoamento a baixo número de Reynolds (          ) para a maior relação        . 

Segundo Raymer, essa relação fornece um maior tempo de voo para a aeronave, o que é o que 

se espera de um VANT. 

O fluxograma abaixo (Figura 27) mapeia a rotina computacional a ser empregada na 

otimização. 

 

Figura 27 – Fluxograma de otimização 

 

Fonte: o autor 

 

1. Parametrização do Perfil: A parametrização NACA de quatro dígitos será utilizada, 

sendo necessário então três parâmetros iniciais:  

 : máxima curvatura (camber); 

 : posição da máxima curvatura;  

 : espessura máxima relativa (thickness); 

2. Perfil: Com os parâmetros do perfil obtidos, será gerado o perfil em 2D que obedece às 

condições estabelecidas de projeto (máxima curvatura, posição da máxima curvatura e 

máxima espessura relativa). 
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3. Análise em CFD: Utilizando o modelo de turbulência SST (Shear-Stress Transport) 

será simulado, usando o método RANS para resolução das equações de Navier Stokes, 

esse perfil em 2D variando o ângulo de ataque (α) de modo a obter os valores dos 

coeficientes de sustentação (  ) e de arrasto (  ). 

4. Método de Otimização: Baseado nos valores gerados pela etapa 3 (   e   ) da 

iteração o algoritmo de otimização, Busca por coordenada, irá interpretar os valores 

obtidos como saída do solver para maximizar a relação entre        .  

5. Mudanças na Parametrização: Um dos resultados obtidos pelo otimizador é a 

mudança na parametrização do perfil com o objetivo de maximizar a função objetivo. 

Dentre as mudanças que podem ser configuradas para sofrer alteração são:   (máxima 

curvatura),   (posição da máxima curvatura), espessura máxima relativa (  ) e o 

ângulo de ataque (α). 

Com essa mudança inicia-se uma nova iteração no solver através da etapa 2, na qual 

um novo perfil é gerado. 

6. Perfis Otimizados: Após   iterações é obtida um perfil ou mesmo uma classe de 

perfis que maiores possuem a relação         para uma dada espessura relativa (  ). 
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4. RESULTADOS 

 

 

Como objetivo desse trabalho será apresentada uma classe de perfis otimizados para as 

aplicações em           . 

Os parâmetros que serão analisados e otimizados serão: 

  : máxima curvatura 

  : posição da máxima curvatura 

   : espessura máxima relativa 

  : ângulo de ataque 

 

Em um primeiro momento (seções: 4.1 e 4.3) a relação         será otimizada e 

posteriormente a relação       (seção 4.5) para alguns casos, com a finalidade de fazer uma 

comparação analítica entre as duas otimizações. 
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4.2. OTIMIZAÇÃO DE 4 PARÂMETROS ( ,  ,   ,  ) 

 

Tabela 5 – Classe 1 ( ,  ,    , ) otimizados: Parâmetros 

Parâmetros Aerofólio Coeficientes Aerodinâmicos 

m p th α (grau) CL CD CL/CD CL³/CD² 

0,08539 0,3091 0,05153 5,889 1,5020 0,0132 114 19.447 

Fonte: o autor 

 

Figura 28 – Classe 1 (( ,  ,    , ) otimizado): Geometria  

 

Fonte: o autor 

 

Através da otimização da relação          variando-se os quatro parâmetros do perfil 

( ,  ,   ,  ), obtemos a Classe 1. Essa classe seria a que possui a maior relação        , 

devido a possibilidade de alteração dos 4 parâmetros ( ,  ,   ,  ). Com isso, conseguimos 

obter o maior valor de 
  
 

  
         para os perfis NACA de 4 dígitos. Conforme visto na 

Figura 28, para que fosse atingido esse alto valor, o perfil utilizou-se de uma espessura 

relativa muito pequena e um grande arqueamento (grande curvatura). 
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4.3. OTIMIZAÇÃO DE 3 PARÂMETROS ( ,  ,  ) COM    FIXO 

 

4.3.1. Classe 2: Otimização dos parâmetros ( ,  ,  ) e         

 

Tabela 6 – Classe 2 (( ,  ,  ) otimizados e        ): Parâmetros 

Parâmetros Aerofólio Coeficientes Aerodinâmicos 

M p th α (grau) CL CD CL/CD CL³/CD² 

0,08932 0,3928 0,08 5,414 1,5140 0,0153 99 14.825 

Fonte: o autor 

 

Figura 29 – Classe 2 (( ,  ,  ) otimizados e        ): Geometria 

 

Fonte: o autor 

 

Fazendo a otimização da relação         variando-se apenas os parâmetros ( ,  ,  ) 

e fixando a espessura relativa em 8% do valor da corda (      ), obtemos a Classe 2. Essa 

classe possui um valor de 
  
 

  
        . Valor esse que é 24% menor que da Classe 1, uma 

vez que não foi possível alterar o valor da espessura e de modo geral a medida que aumenta a 

espessura relativa, diminui o valor da relação         e      . 
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4.3.2. Classe 3: Otimização dos parâmetros ( ,  ,  ) e         

 

Tabela 7 – Classe 3 (( ,  ,  ) otimizados e        ): Parâmetros 

Parâmetros Aerofólio Coeficientes Aerodinâmicos 

m p th α (grau) CL CD CL/CD CL³/CD² 

0,0505 0,6798 0,1 4,8 1,2000 0,0132 91 9.993 

Fonte: o autor 

 

Figura 30 – Classe 3 (( ,  ,  ) otimizados e        ): Geometria 

 

Fonte: o autor 

 

A Classe 3 é obtida otimizando a relação         com a variação dos parâmetros ( , 

 ,  ), mas mantido fixo o valor da espessura relativa (      ), ou seja, a máxima espessura 

relativa é 10% do valor da corda do perfil. Como foi aumentado o valor da espessura, 

diminuiu o valor das relações (        e      ). Outra característica importante que é 

facilmente percebido na Figura 30 é o grande deslocamento do ponto de máxima curvatura 

( ) para o bordo de fuga, onde passou a estar há 70% do bordo de ataque do perfil 

aerodinâmico. 
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4.3.3. Classe 4: Otimização dos parâmetros ( ,  ,  ) e         

 

Tabela 8 – Classe 4 (( ,  ,  ) otimizados e        ): Parâmetros 

Parâmetros Aerofólio Coeficientes Aerodinâmicos 

m p th α (grau) CL CD CL/CD CL³/CD² 

0,05 0,4 0,15 5,212 1,0520 0,0145 72 5.522 

Fonte: o autor 

 

Figura 31 – Classe 4 (( ,  ,  ) otimizados e        ): Geometria 

 

Fonte: o autor 

 

A Classe 4 é obtida otimizando a relação         com a variação dos parâmetros ( , 

 ,  ), mas mantido fixo o valor da espessura relativa (       ), ou seja, a máxima 

espessura relativa é 15% do valor da corda do perfil. Como foi aumentado o valor da 

espessura, diminuiu o valor das relações (        e      ). Especificamente, a relação 

        reduziu 45% com esse aumento da espessura relativa em 50% em relação a classe 3.  

Outra característica importante dessa classe, é o deslocamento do ponto de máxima curvatura 

para mais perto do bordo de ataque, se localizando a 40% do bordo de ataque, conforme 

Figura 31.  
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4.3.4. Classe 5: Otimização dos parâmetros ( ,  ,  ) e         

 

Tabela 9 – Classe 5 (( ,  ,  ) otimizados e        ): Parâmetros 

Parâmetros Aerofólio Coeficientes Aerodinâmicos 

m p th α (grau) CL CD CL/CD CL³/CD² 

0,05 0,4983 0,2 5,461 0,9051 0,0206 44 1.742 

Fonte: o autor 

 

Figura 32 – Classe 5 (( ,  ,  ) otimizados e        ): Geometria 

 

Fonte: o autor 

 

A Classe 5 é obtida otimizando a relação         com a variação dos parâmetros ( , 

 ,  ), mas mantido fixo o valor da espessura relativa (       ), ou seja, a máxima 

espessura relativa é 20% do valor da corda do perfil. Como foi aumentado o valor da 

espessura, a diminuição das relações (        e      ), já eram esperadas. Especificamente 

a relação         reduziu 68% com o aumento de 33% da espessura relativa em relação a 

Classe 4. Outra característica importante dessa classe, é o ponto de máxima curvatura está 

mais perto do bordo de ataque do que do de fuga, especificadamente localizado a 49% do 

bordo de ataque, conforme Figura 32.   
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4.3.5. Classe 6: Otimização dos parâmetros ( ,  ,  ) e         

 

Tabela 10 – Classe 6 (( ,  ,  ) otimizados e        ): Parâmetros 

Parâmetros Aerofólio Coeficientes Aerodinâmicos 

m p th α (grau) CL CD CL/CD CL³/CD² 

0,09286 0,699 0,25 5,772 0,9982 0,0356 28 786 

Fonte: o autor 

 

Figura 33 – Classe 6 (( ,  ,  ) otimizados e        ): Geometria 

 

Fonte: o autor 

 

A Classe 6 é obtida otimizando a relação         com a variação dos parâmetros ( , 

 ,  ), mas mantido fixo o valor da espessura relativa (       ), ou seja, a máxima 

espessura relativa é 25% do valor da corda do perfil. Como foi aumentado o valor da 

espessura, a diminuição das relações (        e      ), já eram esperadas. Especificamente 

a relação         reduziu 55% com o aumento de 25% da espessura relativa em relação a 

Classe 5. Outro destaque é o deslocamento do ponto de máxima curvatura que está, agora, 

mais próximo do bordo de ataque do que do bordo de fuga, especificamente localizado a 70% 

do bordo de ataque, conforme Figura 33. 
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4.4. ANÁLISE SOBRE OS RESULTADOS 

 

 Sobre os resultados apresentados nessa seção temos: 

  

Gráfico 3 – Coeficientes aerodinâmicos para diferentes espessuras de aerofólios 

 

Fonte: o autor 

 

 

Através Gráfico 3 vemos como se relacionam as relações         e       para 

diferentes valores de espessura relativa dos aerofólios otimizados. Ao analisar verifica-se que  

a medida que a espessura relativa do perfil aumenta as relações aerodinâmicas supracitadas 

diminuem drasticamente, e mais ainda, consegue-se mensurar como ocorre esse 

decrescimento.  Logo, incorre-se que na busca de obter melhores coeficientes aerodinâmicos 

para um dado aerofólio, a diminuição da sua espessura gera bons resultados. 
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Gráfico 4 – Relação entre         e espessura do aerofólio 

 

Fonte: o autor 

 

O Gráfico 4, corrobora e quantifica a relação de incremento na espessura relativa do 

aerofólio com o decrescimento da relação         .  
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4.5. COMPARATIVA ANALÍTICA ENTRE       E         

 

Esta seção tem como propósito apresentar alguns resultados de otimização em       , 

para comparar e comprovar os resultados que obtivemos em otimização de         na seção 

4.2. De modo que o objetivo final é apresentar os reais ganhos deste trabalho. 

 

4.5.1. Classe 7: Otimização em        dos parâmetros ( ,  ,  ,   )  

 

Tabela 11 – Classe 7 (( ,  ,  ,   ) otimizados em        : Parâmetros 

Parâmetros Aerofólio Coeficientes Aerodinâmicos 

m p th α (grau) CL CD CL/CD CL³/CD² 

0,08427 0,3142 0,05 4,503 1,3430 0,0114 118 18.770 

Fonte: o autor 

 

Figura 34 – Classe 8 (( ,  ,  ,   ) otimizados em       : Geometria 

 

Fonte: o autor 

 

Através desses dados é possível ver a diferença entre a otimização em         e 

      . As diferenças geométricas entre os dois perfis são pouco expressivas. Entretanto os 

coeficientes aerodinâmicos (  e   ) sofrem pequenas variações, mas que acarretam grandes 

diferenças no valor da relação        , aumentando em 4% (de 18770 para 19447), quando a 

função objetivo a ser otimizada é          .  
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Gráfico 5 – Diferença de otimização entre         e       na classe 7 

 

Fonte: o autor 

 

Essa relação pode aumentar ainda mais com outras escolhas de parametrização do 

aerofólio, como por exemplo fixando a espessura máxima relativa (  ) e otimizando-se os 

demais, caso esse mostrado a seguir: 
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4.5.2. Classe 8: Otimização em        dos parâmetros ( ,  ,  ) e          

 

Ainda sobre a apresentação dos reais ganhos da utilização da relação         como 

função a ser otimizada, vamos fazer a comparação de resultados de um perfil que possui uma 

espessura máxima de 0,15 (       ) mas que agora será otimizado para a máxima relação  

     . Para correta comparativa, como foi feito anteriormente na seção 4.3.3, os parâmetros 

 ,   e   serão variados e        . 

 

Tabela 12 – Classe 8 (( ,  ,  ) otimizados em       e         : Parâmetros  

Parâmetros Aerofólio Coeficientes Aerodinâmicos 

m p th α (grau) CL CD CL/CD CL³/CD² 

0,05 0,4 0,15 4,473 0,9489 0,0130 73 5.042 

Fonte: o autor 

 

Figura 35 – Classe 8 (( ,  ,  ) otimizados em        e         : Geometria 

 

Fonte: o autor 

 

 

Essa otimização forneceu como solução de otimização o perfil NACA 5415. 
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Após a otimização foi observado que o perfil obtido foi igual ao da Classe 4, ou seja, 

tanto a otimização em         quanto em       com a espessura fixa em 0,15 (       ) 

teve como solução o mesmo perfil (NACA 5415) diferindo-se apenas pelo valor de   

encontrado entre eles. 

Fazendo uma comparativa quantitativa do incremento na relação        , quando 

essa função que é a otimizada com o caso de quando é a relação       que é otimizada, 

encontrar-se um incremento de 10%.  

 

Gráfico 6 – Diferença de otimização entre         e       na classe 8 

 

Fonte: o autor 

 

Aumento esse, importantíssimo para um melhor desempenho aerodinâmico em se 

tratando na busca de um maior tempo de voo da aeronave. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O trabalho em questão se inicia com a apresentação da aerodinâmica de baixo 

Reynolds, juntamente com o seu desenvolvimento histórico e as grandes dificuldades 

experimentais ao longo do tempo tiveram de ser superadas pelos pesquisadores com o 

objetivo de gerar resultados confiáveis e com um custo computacional menor. (reformular 

essa frase pois parece que você teve dificuldades experimentais) 

Em seguida foi abordada as modelagens da turbulência, especialmente o modelo SST 

( −    Shear Stress Transport), descrita pelas equações de Navier-Stokes. Para resolução das 

complexas equações matemática – não lineares, transitórias e tridimensionais –, o modelo 

SST, assim como outros modelos, sugere tratamento estatístico, obtido pela decomposição de 

Reynolds. Em sua equação média, surgem as incógnitas tensões de Reynolds, em cujas 

soluções constroem-se o motivo e a razão dos modelos de turbulência. Sobre a parametrização 

escolhida para o aerofólio, foi escolhida o perfil NACA de 4 dígitos, por se tratar de um 

modelo bastante consagrado no meio aerodinâmico, simples de implementar e também pela 

facilidade de representar uma ampla variedade de perfis utilizando apenas equações analíticas 

diretas; implicando assim menor custo computacional no otimizador. Sobre o método de 

otimização escolhido, foram feitos vários testes até que o método busca por coordenada, se 

mostrou o melhor, capaz de otimizar os vários parâmetros simultaneamente não onerando 

muito o custo computacional e não se restringindo a um máximo local da função de 

otimização (       ). 

Na busca de uma solução para deixar o custo computacional menor e também facilitar 

a implementação foi utilizado um solver para resolver as equações médias de Reynolds e um 

otimizador juntos em um mesmo software. Para validar esse modelo de simulação e também 

de otimização foi feita uma comparação com os resultados obtidos sobre o perfil NACA 4415 

com os encontrados em ensaios em túnel de vento realizados pela própria NACA nos anos de 

1940. Os resultados foram um erro relativo de no máximo 10% entre os coeficientes 

aerodinâmicos    e   . Resultado esse bem preciso em se tratando de escoamento a baixo 

número de Reynolds e com medidas em pequenas ordens de grandeza. 

A motivação do trabalho surge do uso em grande escala de perfis otimizados para 

      para aplicações em VANTs, na qual a relação ideal a ser otimizada é        , em 

virtude de se requerer uma grande autonomia de voo, e não um maior alcance da aeronave, 

explicitado pela maior relação entre      . O porquê do grande uso de perfis otimizados para 



 91 

 

um maior valor de       é devido a maximização do alcance. Além do que, essa relação 

consegue expressar razoavelmente um melhor desempenho aerodinâmico para o caso do 

VANTs. Mas de modo criterioso essa relação não é a mais indicada, mas sim a        . 

Logo, através disso, o objetivo desse trabalho foi obter e apresentar os parâmetros de 

diversas classes de aerofólios onde essa relação         é otimizada para o           . 

Depois, com a finalidade de fazer uma comparação entre a otimização em         e      , 

foram feitas algumas otimizações em      . Os resultados serviram para mostrar os 

principais ganhos obtidos quando se utiliza a relação        . Um exemplo é a obtenção de 

classes de perfis de mesma espessura, mas que possuem desempenhos até 10% melhores no 

quesito autonomia de voo, do que quando a função otimizada foi      .  

Sugere-se por último que seria importante avaliar e talvez otimizar o parâmetro    

(coeficiente de momento) para que assim seja, enfim, obtida uma família completa de 

aerofólios otimizados em        . Famílias essas que seriam base para muitas aplicações 

prontas aos VANTs. Para tal, propõe-se submeter diferentes perfis à mesma analítica de 

otimização apresentada neste trabalho. 
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ANEXO A – CARACTERÍSTICAS AERODINÂMICAS NACA 4415 

 

Seguem os resultados gráficos coletados em túnel de vento pela NACA nos anos de 1940 

(ABBOTT; DOENHOFF, 1959): 
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