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RESUMO 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Curso de Engenharia Mecânica 

Universidade Federal de Santa Maria 

 

AERODINÂMICA EM FORMULA SAE: PROCESSO DE PROJETO 

COM FOCO EM DIRIGIBILIDADE 

AUTOR: PAULO AUGUSTO SOLIMAN 

ORIENTADOR: MARIO EDUARDO SANTOS MARTINS 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 17 de julho de 2015. 

 
Este trabalho apresenta o processo de concepção de um kit aerodinâmico para um 

veículo de Formula SAE utilizando CFD com atenção especial para a distribuição de cargas 

aerodinâmicas. A metodologia para o desenvolvimento dos conceitos é criar um limite que 

respeite as restrições geométricas do veículo e também em conformidade com o  FSAE 2015/16 

Rules. Dentro destes limites diferentes geometrias de acessórios aerodinâmicos podem ser 

analisados e vários modelos de veículos completos podem ser criados. O modelo inicial foi 

concebido com base na literatura e, em seguida, analisado em CFD para gerar um outro modelo. 

O processo se repete até que se atinja um modelo que não pode ser considerado ótimo, mas é 

perto o suficiente, alcançando as metas previamente definidas. Na simulação numérica, são 

primeiramente apresentadas as equações que a governam e a razão para o seu uso. As 

simplificações no modelo CAD são explicadas e, em seguida, o domínio é discretizado em 

elementos predominantemente hexaédricos ou poliédricos com células prismáticas ortogonais 

próximo das superfícies. Um diferencial é que os perfis de asa utilizados são projetados 

especificamente para o uso em veículos de corrida. Os parâmetros mais relevantes nos perfis 

de múltiplos elementos (slots, ângulos de ataque) foram otimizados e validados em túnel de 

vento em estudos da literatura utilizada. Após concluída a análise em CFD e o conceito final 

definido, os ganhos devido ao kit aerodinâmico são quantificados com base em simulações de 

tempo de volta. Finalmente, o desempenho na pista, com e sem o kit é avaliada e diagramas gg 

são feitos com os dados obtidos. Além disso técnicas de visualização de escoamento são 

utilizadas. 
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This work presents the projeto process of an aerodynamic kit for a Formula SAE 

competition vehicle using CFD with special attention to the distribution of aerodynamic loads. 

The methodology for the development of concepts is to create a boundary that respects the 

geometric constraints of the vehicle and also complies with FSAE 2015/16 Rules. Inside these 

boundaries different geometries of aerodynamic accessories can be analyzed and several full 

vehicle models can be created. The initial model is conceived based on the literature and then 

analyzed in CFD to generate another model. The process repeats until it reaches a model that 

cannot be considered optimum but is close enough, achieving the targets previously defined. 

On the numerical simulation, are first presented the equations that govern it and the reason for 

its use. The simplifications in the CAD model are explained and the domain is then discretized 

in predominantly hexahedral elements with orthogonal prismatic cells next to wall surfaces. 

Another difference is that the airfoil profiles used are specifically projetoed for use on racing 

vehicles. The most relevant parameters in multi element profiles (slots, AoA) have been 

optimized and wind-tunnel validated in studies of the literature used. After the CFD analysis is 

completed and the final concept defined, the gains due to the aerodynamic kit are quantified 

based on lap time simulations. Finally the performance on the track with and without the kit is 

evaluated and gg diagrams are made with the obtained data. Additionally flow visualization 

techniques are used. 

 

 

 

Key words: Computational simulation, CFD, Formula SAE, wings, undertray, Formula 

Student. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Por muito anos grande parcela das equipes de Formula SAE/Student1 negligenciou o 

estudo aerodinâmico devido as relativamente baixas velocidades alcançadas durante os eventos 

dinâmicos. Com o mais fácil acesso a ferramentas computacionais robustas e o estudo mais 

aprofundado muitas equipes notaram o potencial dos kits aerodinâmicos, e vem se beneficiando 

disto. 

O foco dos projetos, em geral, é extrair o máximo de downforce2 possível dentro das 

limitações geométricas impostas pelo regulamento. O arrasto incontestavelmente é aumentado. 

Tal condição é conhecida e aceita pois os circuitos de FSAE/FS são compostos 

majoritariamente de curvas com raios pequenos, slalons e chicanes que mantém a velocidade 

relativamente baixa. O incremento no grip3 ocasionado pelo downforce gera benefícios nestas 

situações que superam os malefícios gerados pelo arrasto nas retas e o acréscimo de massa 

devido aos acessórios aerodinâmicos. 

A análise de como o escoamento se dá em volta do veículo, podendo verificar as 

variáveis de interesse nos permite quantificar o quão positivo é o uso dos dispositivos. Dizer 

que um veículo de competição se tornará mais competitivo é o suficiente para despertar o 

interesse por este estudo.  

 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

 

O objetivo geral deste trabalho é propor um processo de projeto aerodinâmico que, 

utilizando as ferramentas computacionais, seja capaz de gerar como produto um veículo de 

FSAE aerodinamicamente balanceado contribuindo com seu desempenho. 

 

 

 

 

—————— 
1 Competição estudantil que desafia acadêmicos a projetar, construir e testar veículos monopostos. 
2 Downforce é a força descendente. Pode ser entendida como o inverso da sustentação (lift). 
3 Tire grip refere-se a aderência entre pneu/solo. 
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1.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Selecionar os perfis aerodinâmicos e geometria de undertray4; 

 Modelar o veículo em CAD aproveitando ao máximo os limites de área 

permitidos pelo regulamento; 

 Otimizar a geometria com o auxílio de CFD; 

 Calcular o balanço das cargas aerodinâmicas; 

 Analisar como os acessórios aerodinâmicos influenciam a dinâmica veicular. 

  

—————— 
4 Undertray ou bandeja inferior refere-se aos dispositivos aerodinâmicos montados abaixo do veículo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Análise numérica 

 

 

Fluidodinâmica computacional ou CFD (Computational Fluid Dynamics) é a análise de 

sistemas que envolvem escoamento de fluidos, transferência de calor e fenômenos associados, 

tais como reações químicas por meio de simulação por computador. Seu uso permite uma 

redução substancial dos prazos de entrega e custos de novos projetos. (VERSTEEG e 

MALALASEKERA, 1995). 

Os códigos utilizados nos softwares que se encontram atualmente no mercado são muito 

robustos, mas o seu funcionamento ainda requer um elevado nível de habilidade e conhecimento 

do operador para obter resultados significativos em situações complexas. (VERSTEEG e 

MALALASEKERA, 1995). 

 

 

2.2 Equações Governantes 

 

 

As equações governantes de um escoamento de fluido são baseados nas leis físicas de 

conservação de: 

 Massa; 

 Quantidade de movimento (momentum); 

 Energia; 
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Figura 1 - Elemento de fluido ao qual são aplicadas as leis governantes 

Fonte: Versteeg e Malalasekera, 1995 

 

 

2.2.1 Lei da conservação de massa 

 

 

A lei da conservação de massa diz que a taxa de aumento de massa no elemento de 

fluido tem que se igualar a taxa líquida de fluxo de massa para o fluido: 

 

 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑢)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝜌𝑣)

𝜕𝑦
+

𝜕(𝜌𝑤)

𝜕𝑧
= 0 

(1) 

 

ρ – densidade do fluido; t – tempo; u,v,w – velocidade nas direções x,y,z. 
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Figura 2 - Lei da conservação de massa aplicada ao elemento de fluido 

Fonte: Versteeg e Malalasekera, 1995 

 

  

2.2.2 Lei da conservação da quantidade de movimento (Segunda Lei de Newton) 

 

 

A lei da conservação da quantidade de movimento diz que a taxa de aumento da 

quantidade de movimento de partícula de fluido tem que se igualar a soma das forças atuantes 

na partícula de fluido: 

 

 

𝜌
𝐷𝑢

𝐷𝑡
=

𝜕(−𝑝 + 𝜏𝑥𝑥)

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑦𝑥

𝜕𝑦
+

𝜕𝜏𝑧𝑥

𝜕𝑧
+ 𝑆𝑀𝑥 

(2) 

 

p – pressão; τij  – componente de tensão viscosa atuando na direção j em uma superfície normal 

a direção i; SMx – fonte de momentum em x por unidade de volume por unidade de tempo. 

 

 

Esta é a equação que define a componente x de momentum. As equações para as 

componentes z e y e são análogas a esta. 
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Figura 3 - Lei da conservação da quantidade de movimento na direção x do elemento de 

fluido 

Fonte: Versteeg e Malalasekera, 1995 

 

 

2.2.3 Lei da conservação de energia (Primeira Lei da Termodinâmica) 

 

 

A lei da conservação de energia diz que a taxa de aumento de energia na partícula de 

fluido tem que se igualar a soma da taxa líquida de calor adicionado a partícula de fluido com 

a taxa líquida de trabalho feito na partícula de fluido.  

A taxa líquida de trabalho realizado sobre uma partícula de fluido no elemento por uma 

força de superfície é igual ao produto da força com a componente de velocidade na direção da 

força. Tomando como exemplo a componente x: 

 

 

[
𝜕[𝑢(−𝑝 + 𝜏𝑥𝑥)]

𝜕𝑥
+

𝜕(𝑢𝜏𝑦𝑥)

𝜕𝑦
+

𝜕(𝑢𝜏𝑧𝑥)

𝜕𝑧
] 𝛿𝑥𝛿𝑦𝛿𝑧 

(3) 

 

δx, δy e δz – os lados de um pequeno elemento de fluido. 

 

Novamente, as equações para os componentes z e y são análogas a esta. 

A taxa líquida de transferência de calor para o fluido de partícula devido ao fluxo de 

calor na direção x: 

 



16 

 

 

[(𝑞𝑥 −
𝜕𝑞𝑥

𝜕𝑥

1

2
𝛿𝑥) − (𝑞𝑥 −

𝜕𝑞𝑥

𝜕𝑥

1

2
𝛿𝑥)] 𝛿𝑦𝛿𝑧 = −

𝜕𝑞𝑥

𝑥
𝛿𝑥𝛿𝑦𝛿𝑧 

(4) 

 

qx – vetor de fluxo de calor na direção x. 

 

 

Então a taxa de aumento de energia na direção x de uma partícula de fluido é igual à 

soma das equações (3) e (4): 

 

 

𝜌
𝐷𝐸𝑥

𝐷𝑡
= [

𝜕[𝑢(−𝑝 + 𝜏𝑥𝑥)]

𝜕𝑥
+

𝜕(𝑢𝜏𝑦𝑥)

𝜕𝑦
+

𝜕(𝑢𝜏𝑧𝑥)

𝜕𝑧
] 𝛿𝑥𝛿𝑦𝛿𝑧 −

𝜕𝑞𝑥

𝑥
𝛿𝑥𝛿𝑦𝛿𝑧

+ 𝑆𝐸     (5) 

 

SE – fonte de energia para incluir os efeitos da energia potencial. 

 

 

Esta é a equação da energia para o componente x. Para uma equação completa deve ser 

expandida para as direções y e z. 

 

 

 

Figura 4 - Componentes do fluxo de calor 

Fonte: Versteeg e Malalasekera, 1995 
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Estas são as equações que governam um escoamento tridimensional para um fluido 

compressível em regime transiente. Elas são organizadas na forma conservativa (enfatizando a 

propriedade que é conservada) para uso posterior na forma diferencial e integral no método dos 

volumes finitos. 

 

 

2.3 Modelos de turbulência 

 

 

Turbulência é um estado caótico e aleatório de movimentos no qual a velocidade e 

pressão mudam continuamente ao longo do tempo dentro de regiões substanciais de 

escoamento. Isto é desenvolvido a números de Reynolds elevados5. A natureza aleatória de um 

escoamento turbulento impede cálculos com base numa descrição completa do movimento de 

todas as partículas de fluido. Para a maioria dos fins de engenharia não é necessário resolver os 

detalhes das flutuações turbulentas e apenas os efeitos são geralmente procurados. Um modelo 

de turbulência é um processo computacional que permite a quantificação destes efeitos. 

 

 

 

 

Figura 5 - Turbulência em um corpo esférico 

Fonte: Azimuth Project, 2015 

—————— 
5 Número de Reynolds é a razão de forças inercias por forças viscosas. O valor crítico (acima do qual os valores 

são considerados elevados) varia dependendo do tipo de corpo que está submetido ao escoamento. 
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2.3.1 O modelo Standard k-ε 

 

 

O modelo k-ε é um modelo de duas equações em que as equações de transporte são 

resolvidas para a energia cinética turbulenta “k” e sua taxa de dissipação “ε”. Segundo Versteeg 

e Malalasekera (1995) o modelo k-ε se concentra nos mecanismos que afetam a energia cinética 

turbulenta. Este modelo é amplamente usado por sua reconhecida robustez, facilidade de 

convergência e consume computacional reduzido. As equações da energia cinética turbulenta e 

sua dissipação para o modelo são: 

 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑘) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝑘𝑢𝑖) =
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + 𝐺𝑘 + 𝐺𝑏 − 𝜌휀 − 𝑌𝑚 + 𝑆𝑘 

(6) 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌휀) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌휀𝑢𝑖)

=
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜀
)

𝜕휀

𝜕𝑥𝑗
] + 𝐶1𝜀(𝐺𝑘 + 𝐶3𝜀 + 𝐺𝑏) − 𝐶2𝜀𝜌

휀2

𝑘
+ 𝑆𝜀 

(7) 

 

Gk – geração de energia cinética turbulenta devido aos gradientes de velocidade média; Gb – 

geração de energia cinética turbulenta devido a flutuabilidade; Ym – contribuição da dilatação 

flutuando em turbulência compressível para a taxa global de dissipação; C1ε, C2ε e C3ε – 

constantes; σk, σε – números de Prandtl turbulentos para k e ε; Sk e Sε – termos de fonte pré-

definidos. 

 

 

2.3.2 O modelo Standard k-ω 

 

 

O modelo k-ω é um modelo de duas equações, que é uma alternativa ao modelo k-ε. As 

equações de transporte que são resolvidas são para a energia cinética turbulenta e uma 

quantidade chamada ω, que é definida como a taxa de dissipação específica, isto é, a taxa de 

dissipação por unidade de energia cinética turbulenta (ω ~ ε / k) (CD-ADAPCO, 2015). Este 

modelo é conhecido por ser superior ao k-ε em situações nas quais existe uma camada limite 

complexa com escoamento sob adverso gradiente de pressão e separação. A equação da energia 
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cinética turbulenta e a sua taxa de dissipação específica para o modelo são: 

 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑘) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝑘𝑢𝑖) =
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛤𝑘

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
) + 𝐺𝑘 − 𝑌𝑘 + 𝑆𝑘 

(8) 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝜔) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝜔𝑢𝑖) =
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛤𝜔

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
) + 𝐺𝜔 − 𝑌𝜔 + 𝑆𝜔 

(9) 

 

Gω – geração de ω; Yk e Yω – dissipação de k e ω devido a turbulência; Γk e Γω – difusividade 

efetiva de k e ω Sk e Sε – termos de fonte pré-definidos. 

 

 

2.3.3 O modelo Shear-Stress Transport k-ω 

 

 

O modelo de k-ω SST foi desenvolvido para misturar eficazmente a formulação robusta 

e precisa do modelo k-ω na região próxima da parede com a independência no escoamento livre 

do modelo k-ε. O modelo k-ω padrão e um modelo k-ε transformado são multiplicados por uma 

função de mistura e ambos são somados. A função de mistura é concebida para ser um na região 

próxima da parede, o que ativa o modelo k-ω padrão, e zero longe da superfície, o que ativa o 

modelo k-ε transformado (ANSYS, 2015). 

Como não existe um modelo de turbulência definitivo, considerado superior em todas 

as análises, é necessário cuidado na seleção. Uma boa abordagem é usar o modelo k-ε para 

iterações iniciais e então resolver com k-ω SST. Também é comum a utilização de k-ε para a 

fase de otimização e o SST k-ω para a análise do modelo final. 

 

 

2.4 Método dos volumes finitos 

 

 

Segundo Versteeg e Malalasekera (1995) o primeiro passo do método de volumes finitos 

é dividir o domínio em volumes de controle discretizados. As equações governantes já 

apresentadas são então integradas ao longo de cada um desses volumes de controle criados para 

se obter uma equação discretizada nos seus pontos nodais. Equações discretizadas devem ser 



20 

 

configuradas em cada um dos pontos nodais. Para volumes de controle que são adjacentes aos 

limites do domínio a equação geral discretizada é modificada para incorporar as condições de 

contorno. O sistema resultante de equações algébricas lineares é então resolvido para obter a 

distribuição de uma propriedade geral nos pontos nodais. 

 

 

2.5 Modelo em CAD 

 

 

Os modelos em CAD devem ser desenvolvidos para representar as principais 

características que afetam o escoamento, com cuidado para não sobre detalhar o protótipo. O 

excesso de detalhes, apesar de ser uma representação mais fiel do veículo, pode aumentar 

significativamente o número de Reynolds em todo o veículo, o que pode dificultar a 

convergência dos cálculos. 

Segundo Lu (2015) os parafusos, tubos, raios das rodas e detalhes do piloto podem ser 

removidos sem comprometer a precisão, reduzindo a complexidade do modelo. Craig e 

Passmore (2014) colocam que para reduzir a sensibilidade ao número de Reynolds, pequenos 

recursos, como os detalhes do motor e santantônios podem ser removidos. 

 

 

 

 

Figura 6 - Exemplo de modelo em CAD de um Formula SAE  

Fonte: Craig e Passmore, 2014 
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2.6 Domínio computacional 

 

 

Determinou-se, experimentalmente, que para a simulação de uma condição de estrada 

aberta, a área da seção transversal do túnel de vento deve gerar uma razão de bloqueio menor 

ou igual a 0,2%. A razão de bloqueio é igual a razão entre a área frontal projetada do veículo e 

a área da seção transversal do túnel de vento (CD-ADAPCO, 2015). É importante não 

superdimensionar o domínio para economizar processamento computacional.  

 

 

 

 

Figura 7 - Dimensões recomendadas do domínio computacional para aerodinâmica externa 

em veículos terrestres 

Fonte: CD-adapco, 2015 

 

 

2.7 Discretização 

 

 

2.7.1 Elementos trimmer 

 

 

Método de malha trimmer6 é conhecido por ser um método robusto e eficiente para gerar 

a malha e é amplamente utilizado em análises aerodinâmicas externas. Ele utiliza um molde 

que é construído a partir de hexaedros e utiliza a superfície de entrada (o modelo) para cortar 

essas células base.  

A malha modelo contém refinamento que se baseia no tamanho da superfície local. A 

—————— 
6 To trim significa aparar. 
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malha resultante é composta predominantemente de células hexaedrais aparadas próximo à 

superfície. Células trimmed são células poliédricas, mas geralmente podem ser reconhecidas 

como células hexaédricas com um ou mais cantos e/ou arestas que são cortados. (CD-

ADAPCO, 2015). 

 

 

 

 

Figura 8 - Exemplo de malha trimmed  

Fonte: CD-adapco, 2015 

 

 

2.7.2 Elementos poliédricos 

 

 

Malhas baseadas em elementos poliédricos são relativamente simples e não necessitam 

muita preparação da superfície. Contém aproximadamente cinco vezes menos células do que 

uma malha tetraédrica para a mesma superfície. O modelo de geração de malha poliédrica 

utiliza uma forma de célula poliédrica arbitrária e a partir dela constrói todo o núcleo da malha. 

(CD-ADAPCO, 2015). 
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Figura 9 - Mesmo exemplo da  

Figura 8 agora com malha poliédrica  

Fonte: CD-adapco, 2015 

 

 

2.7.3 Camada de prismas 

 

 

Para resolver melhor o escoamento perto das paredes células prismáticas ortogonais são 

criadas ao longo das superfícies, isto recebe o nome de camada de prismas. O modelo de 

turbulência que é utilizado e a fidelidade física desejada determinam a espessura, número de 

camadas e a distribuição da camada prisma.  

As características da camada de prisma estão relacionadas com o tratamento de parede 

selecionado e, por conseguinte, ao modelo de turbulência e ao y+7. 

 

 

—————— 
7 y+ é a distância adimensional até a parede, utilizada na teoria da camada limite. 
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Figura 10 - Camada de prismas em uma asa  

Fonte: Comsol, 2015 

 

 

2.8 Asas 

 

 

As asas são dispositivos que geram downforce devido a um gradiente de pressão o qual 

é derivado de uma diferença de velocidade entre escoamento nas superfícies. O preço pago pelo 

ganho devido a força descendente é o aumento no arrasto. Segundo Lu (2015) em um veículo 

de FSAE com um pacote aerodinâmico completo (asas dianteira, traseira e undertray) até 97% 

do downforce gerado é proveniente das asas. 

 

 

2.8.1 Perfis de asa 

 

 

Katz (1995) define aerofólios, ou perfis de asa, como sendo a seção transversal em duas 

dimensões de uma asa que compreende três dimensões. 
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Figura 11 - Perfil de asa 

Fonte: Katz, 1995 (modificado) 

 

 

2.8.2 Escolha dos perfis 

 

 

Normalmente, as asas dos veículos de corrida têm baixa razão de aspecto e trabalham 

em determinada faixa de número de Reynolds, o que torna inadequado para usar até mesmo as 

seções aeronáuticas mais eficientes. Na obra de Benzing (2012) usando um método semelhante 

ao NACA, seções foram calculados com distribuições de velocidade e pressão que seriam 

totalmente inaceitáveis para voo, mas que são muito eficazes no âmbito do desempenho do 

veículo de corrida. 
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Figura 12 - Razão de aspecto (AR)  

Fonte: Katz, 1995 (modificado) 

 

 

Devido as baixas velocidades dos circuitos de FSAE uma grande aceleração 

imediatamente após o bordo de ataque é importante. Um perfil espesso e com elevada curvatura 

é desejável nesta situação, isto foi considerado para escolher o perfil principal da asa traseira. 

O efeito dos flaps é semelhante ao de ter uma asa com apenas um elemento, mas com uma 

curvatura extrema. Mas nesta asa com apenas um elemento ocorreria grave descolamento do 

escoamento que iria estragar a sua eficiência. O aumento na energia cinética devido aos dutos 

(chamados slots) formadas entre um perfil e outro mantém o escoamento ligado. Devido a esta 

função dos flaps seções especiais também foram escolhidas para eles. No livro de Benzing 

(2012) são apresentadas investigações dos parâmetros geométricos (slots, ângulos de ataque e 

tamanhos relativos) de perfis multi elementos e correlacionados com a eficiência da asa. 

 

 



27 

 

2.8.3 Endplates 

 

 

Quando tem-se campos de alta e baixa pressão o ar tende a migrar do campo de alta para 

o campo de baixa pressão. Isto resulta em vórtices que aumentam o arrasto. Eles também 

reduzem o gradiente de pressão consequentemente reduzindo o downforce. Endplates atenuam 

este efeito reduzindo essa migração. 

Footplates são montados perpendicularmente às endplates para reduzir o escoamento 

que “escapa” por baixo da endplate. Eles são utilizados principalmente na asa dianteira. À 

medida que a envergadura é restringida pela largura do veículo os footplates podem ser 

substituídos por uma envergadura que se estende de face externa a face externa dos pneus. O 

estudo em CFD de McBeath (2011) mostrou que com footplates de um tamanho equivalente a 

1,8% da corda da asa pode-se obter ganhos de até 3,6% no downforce gerado em comparação 

ao uso da envergadura completa. 

 

 

 

 

Figura 13 - Componentes de uma asa 
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Figura 14 - Gurney flap ou wicker bill 

Fonte: Katz, 1995 (modificado) 

 

 

2.9 Undertray 

 

 

A ideia do undertray baseia-se no efeito de Venturi. O escoamento é acelerado na 

garganta onde atinge a velocidade máxima, este aumento de velocidade provoca uma queda da 

pressão resultando no downforce. Depois que o escoamento passa pela garganta deve ser 

retardado para a velocidade de escoamento livre, este é o papel do difusor. 

O undertray também reduz o arrasto, diminuindo a esteira. A esteira é uma região de 

turbulência após o veículo. Buscariolo (2013) disse que quanto menor é a esteira menos energia 

é gasta para mover o veículo contra o ar. À medida que o downforce é diretamente proporcional 

à área, a busca é por máxima área de garganta sem comprometer o bocal e o difusor. Os 

principais parâmetros que devem ser dimensionadas são: o ângulo do bocal, distância da 

garganta em relação ao solo e o ângulo do difusor. O downforce é inversamente proporcional à 

distância em relação ao solo se analisarmos o princípio de Bernoulli. Mas como Bernoulli não 

considera a viscosidade do fluido isto é verdadeiro até um ponto crítico, quando começa a 

ocorrer o descolamento do escoamento. McBeath (2011) apresenta estudos em CFD buscando 

este ponto ótimo para um veículo de competição. Ehirim (2012) buscou um design ótimo de 

undertray para um veículo de FSAE e validou seus estudos em pista. 
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2.10 Regulamento do Formula SAE 

 

 

O regulamento vigente durante o presente trabalho é o 2015 Formula SAE® Rules. As 

duas principais seções que tangem o projeto aerodinâmico do veículo são: o artigo T2.1 que 

trata da configuração do veículo e o artigo T9 que trata diretamente dos dispositivos 

aerodinâmicos. 

 

 

2.10.1   Artigo T2.1 – Configuração do veículo 

 

 

O veículo deve ter cockpit aberto e rodas expostas, open wheel (com corpo estilo 

fórmula) com quatro rodas que não estão em uma linha reta. 

Definição de open wheel - veículos de rodas expostas devem satisfazer todos os 

seguintes critérios: 

 Os 180 graus do topo das rodas/pneus devem estar desobstruídos quando vistos 

verticalmente acima da roda. 

 As rodas/pneus devem estar desobstruídas quando vistas de lado. 

 Nenhuma parte do veículo pode entrar em uma keep-out-zone, ou zona que deve ser evitada, 

definida por duas linhas que se estendem verticalmente a partir de posições 75 milímetros 

a frente e de 75 milímetros atrás do diâmetro exterior dos pneus dianteiros e traseiros em 

uma vista lateral do veículo com os pneus direcionados para frente. Esta zona estende-se 

lateralmente a partir do plano do lado de fora da roda/pneu até o plano interior da roda/pneu. 
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Figura 15 - Keep-out-zones 

Fonte: Formula SAE® Rules, 2015 

 

 

Os pneus para pista seca serão usados para todas as inspeções. 

 

 

2.10.2   Artigo T9 – Dispositivos aerodinâmicos 

 

 T9.2 Dispositivos montados na dianteira 

 

T9.2.1 Em vista do plano, nenhuma parte de qualquer dispositivo aerodinâmico pode ser/estar: 

o Mais do que 700 mm à frente das frentes dos pneus dianteiros; 

o Mais larga do que a parte externa dos pneus dianteiros medidos na altura dos eixos. 

 

T9.2.2 Quando visto a partir da frente do veículo, a parte das rodas dianteiras/pneus acima de 

250 mm do nível do solo deve estar desobstruída de qualquer parte do dispositivo aerodinâmico, 

com a exceção de qualquer superfície vertical (end plates) com menos de 25 mm de espessura. 
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NOTA: 9.2.1 e 9.2.2 aplicam-se com as rodas na posição de linha reta. 

 

 T9.3 Dispositivos montados na traseira: 

 

T9.3.1 Em vista do plano, nenhuma parte de qualquer dispositivo aerodinâmico pode ser/estar: 

o Mais do que 250 mm para trás da parte de trás dos pneus traseiros; 

o Mais à frente de um plano vertical através da parte mais recuada da face frontal do apoio de 

cabeça do piloto, ajustar (se for regulável) na sua posição mais recuada (excluindo 

undertrays). 

o Mais larga do que o interior dos pneus traseiros, medida na altura da linha de centro do 

cubo. 

 

T9.3.2 Na vista lateral, nenhuma parte da asa traseira ou dispositivo aerodinâmico (incluindo 

end plates) pode estar a 1,2 metros acima do solo, quando medido sem piloto no veículo. 

 

 T9.4 Localização Geral 

 

T9.4.1 Entre as linhas de centro dos eixos das rodas da frente e de trás, um dispositivo 

aerodinâmico (por exemplo undertray) pode estender-se para fora de uma linha traçada 

conectando as superfícies exteriores dos pneus dianteiros e traseiros na altura dos centros das 

rodas. 

 

T9.4.2 Exceto conforme permitido sob a regra T9.3.1, qualquer dispositivo aerodinâmico, ou 

outra carenagem, localizada entre os planos verticais transversais posicionados nas linhas de 

centro dos eixos dianteiro e traseiro não deve exceder uma altura de 500 mm acima do solo, 

quando medido sem condutor no veículo. 

 

Os keep out zones de T2.1 (3) não devem ser infringidos. 
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Figura 16 - Zonas permitidas para dispositivos aerodinâmicos 

Fonte: Formula SAE® Rules, 2015 

 

 

 

 T9.5 Raios mínimos de arestas dos dispositivos aerodinâmicos 

 

T9.5.1 Todas as bordas das asas voltadas para a frente, incluindo asas, end plates, gurney flaps, 

wicker bills e undertrays que podem entrar em contato com um pedestre devem ter um raio 

mínimo de 5 mm para todas as bordas horizontais e 3 mm para bordas verticais. Os requisitos 

de raio devem ser atingidos com componentes afixados de forma permanente e com intenção 
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de projeto específico para atender a essa exigência. 

 

 T9.6 Dispositivos de efeito solo 

 

Nenhum dispositivo de alimentação pode ser usado para mover ou remover ar da parte de baixo 

do veículo com exceção dos ventiladores concebidos exclusivamente para arrefecimento. Efeito 

solo “alimentado” é proibido. 

 

 T9.7 Estabilidade e resistência dos dispositivos aerodinâmicos 

 

T9.7.1 Todos os dispositivos aerodinâmicos devem ser concebidos de tal modo que o sistema 

de fixação proporciona rigidez adequada na condição estática e de tal modo que os dispositivos 

aerodinâmicos não oscilam ou movem-se excessivamente quando o veículo está em 

movimento. Na inspeção técnica isso vai ser verificado, empurrando os dispositivos 

aerodinâmicos em qualquer direção e em qualquer ponto. 

 

NOTA: Este procedimento deve ser visto como uma orientação quanto à forma como esta regra 

será aplicada, mas a conformidade real será de responsabilidade dos inspetores técnicos nas 

respectivas competições. O objetivo global é reduzir a probabilidade de asas desprendendo-se 

de carros enquanto eles estão competindo: 

o Se qualquer deformação for significativa, uma força de aproximadamente 200N pode ser 

aplicada e a deformação resultante não deve ser mais do que 25 mm e qualquer deformação 

permanente inferior a 5 mm; 

o Se em qualquer veículo na pista for constatado grandes, e involuntários, movimentos de 

dispositivos aerodinâmicos, os fiscais terão o direito de dar bandeira preta e levar o carro 

para inspeção. O carro pode ser excluído dessa corrida até que qualquer problema 

identificado seja solucionado. 

 

2.11 Distribuição de cargas aerodinâmicas 

 

 

Segundo McBeath (2011) um desequilíbrio de cargas aerodinâmicas em favor do eixo 

traseiro é indicado para reduzir o sobresterçamento em altas velocidades. Os circuitos de FSAE 

não permitem que tais velocidades elevadas sejam alcançadas. O protótipo do ano de 2014 da 
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equipe tinha 48% das cargas aerodinâmicas no eixo dianteiro e guiou o veículo a ter um 

comportamento subesterçante. Outro problema é que a pressão aerodinâmica da asa dianteira é 

muito dependente do efeito solo o que a torna mais sensível aos movimentos do chassi em 

comparação com a asa traseira. Segundo Wordley e Saunders (2006) o downforce gerado pelo 

undertray pode ser desconsiderado para cálculos de aero bias ou distribuição de cargas porque 

seu centro de pressão é suficientemente perto do centro de gravidade do veículo. 

 

 

 

 

Figura 17 - Exemplo de diagrama de momentos 

 Fonte: Wordley e Saunders (2006) 

 

 

2.12 Reflexo no desempenho 

 

 

Fujimoto e Suzuki (2013) concluíram que com um downforce de 600 N a 60 km/h o 

tempo de volta pode ser encurtado em 2 segundos de uma volta de 60 segundos para um circuito 

habitual de enduro de FSAE.  

Segundo Craig e Passmore (2014) a pontuação é muito mais sensível beneficamente ao 
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downforce do que é negativamente ao arrasto, a massa e ao CG e uma simples configuração de 

asa traseira e dianteira, proporcionando downforce relativamente baixo (1000 N a 110 km/h), 

oferece uma melhoria no desempenho equivalente a um ganho de cerca de 40 pontos durante 

os eventos dinâmicos de uma competição de Formula SAE, o que significa um salto de três 

lugares numa competição típica.  

Rodrigues e Vieira (2012) observaram que os ganhos em tempos totais resultam 

principalmente do aumento da velocidade nas curvas e de distância de frenagem reduzida. 

Completam dizendo que o aumento das forças de arrasto não é uma limitação para o projeto 

das asas, uma vez que as retas são curtas e as velocidades máximas são baixas.  

A questão, se as asas funcionam ou não, foi respondida com a observação dos efeitos 

positivos sobre o desempenho geral do veículo por Rehnberg et al. (2012). Craig e Passmore 

(2014) analisaram a competição Formula Student Germany 2012 e notaram que 17 veículos 

tinham um dispositivo aerodinâmico, asas ou assoalhos aerodinâmicos. Dez desses veículos 

terminaram no top 20 e todos os veículos que figuraram o top 5 utilizaram este tipo de acessório. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Unidade de Controle do Motor 

 

 

As unidades de controle do motor ou Engine Control Units (ECU) são projetadas para 

controlar eletronicamente a injeção de combustível nos motores de combustão interna, porém 

com seu maior desenvolvimento passaram a controlar também outros dispositivos do veículo. 

Na sua forma mais básica uma ECU controla o motor por meio de sensores e utiliza esta 

informação para determinar a quantidade de combustível a injetar e a temporização da ignição, 

dependendo da velocidade (RPM) e condições de carga do motor. Tipicamente, uma ECU usa 

a posição do acelerador, pressão absoluta do coletor (MAP) ou o fluxo de massa de ar (MAF), 

ou uma combinação destes para calcular as condições de carga. (MOTEC™). 

Atualmente as ECUs contam com outras funções integradas como o registro de dados a 

bordo (on board data logging) podendo registrar dados dos sensores acoplados para análise em 

tempo real, via telemetria, ou após o uso possibilitando cálculos mais sofisticados para avaliar 

o desempenho do veículo. 

 

 

 

 

Figura 18 - Entradas e saídas ECU MoTeC 

Fonte: MoTeC, 2015 
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3.2 Acelerômetro 

 

 

Acelerômetro é um dispositivo que mede a vibração ou a aceleração do movimento de 

uma estrutura. A força causada por uma vibração ou alteração do movimento (aceleração) faz 

com que a massa "esprema" o material piezoelétrico, produzindo uma carga elétrica 

proporcional à força exercida sobre ele. Como a carga é proporcional à força e a massa é uma 

constante, a carga também é proporcional à aceleração. (OMEGA™ ENGINEERING BRASIL). 

O acelerômetro utilizado é um MMA7361L fabricado pela Freescale Semiconductor. É 

um acelerômetro de baixa potência, baixo perfil capacitivo, micro usinado, com sinal 

condicionado, filtro passa-baixa com 1 polo, compensação de temperatura, auto teste, detector 

de 0g que detecta queda livre linear e seletor de g, que permite a seleção entre duas 

sensibilidades. Sua primeira faixa de sensibilidade compreende entre ± 1,5 g o que atende as 

necessidades dos testes. 

Este modelo de acelerômetro é comumente utilizado em conjunto com uma placa de 

Arduino. Como a equipe Formula UFSM dispõem da ECU MoTeC M800 que já tem funções 

de on board data logging pode-se acoplá-lo diretamente a ECU do protótipo.  

 

 

 

 

Figura 19 - Acelerômetro MMA7361L  

Fonte: Smart Prototyping, 2015 
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3.3 Giroscópio 

 

 

Sensores giroscópios basicamente são dispositivos que detectam a velocidade angular. 

O giroscópio que será utilizado é um modelo AiM 719 fabricado pela memotec®. É um sensor 

do tipo SMM (Silicon Micro Machine).  

 

 

 

Figura 20 - Sensor giroscópio utilizado  

Fonte: FR Sport, 2015 

 

 

Seu funcionamento baseia-se na força de Coriolis. Duas estruturas de sensoriamento 

polissilício contém um quadro de exaltação, que é eletrostaticamente levado a ressonância. Isto 

produz o elemento de velocidade necessário para produzir uma força de Coriolis durante a 

velocidade angular. O sinal resultante é alimentado a uma série de etapas de ganho e de 

desmodulação que produzem a taxa de saída de sinal elétrico. (ANALOG DEVICES™, 2015). 
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Figura 21 - Exemplo de funcionamento de sensor giroscópio  

Fonte: Epson, 2015 

 

 

3.4 Computer Aided Design (CAD) e Computational Fluid Dynamics (CFD) 

 

 

Para a modelagem em CAD foi utilizado o software SolidWorks® 2013. Posteriormente 

os modelos foram exportados para o software STAR-CCM+® em um arquivo de formato STEP. 

Para discretizar o domínio foi utilizado a ferramenta parts-based mesh do software 

STAR-CCM +®. Esta ferramenta permite a criação de uma ou mais operações de malha para 

definir as etapas que devem ser executadas para gerar a malha de volume. Ela destaca o processo 

de geração de malha da modelagem física e fornece uma sequência flexível e repetível das 

operações da malha. Para analisar uma geometria diferente só é necessário alimentar o software 

com o modelo CAD e refazer a malha. Todos os parâmetros, tais como o tamanho e tipo dos 

elementos, bem como os seus refinamentos são incluídos nestas etapas o que garante a paridade 

entre os modelos. 
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Figura 22 - Exemplo de uma malha trimmer utilizada 

 

 

Para todas as análises foi utilizada a malha trimmer por ser um método robusto e 

eficiente para gerar um grid8 com alta qualidade. Em estudos preliminares realizados a trimmer 

se mostrou um método mais ágil para gerar a malha em comparação aos elementos poliédricos, 

estes só foram utilizados no estudo de independência de malha. 

 

 

 

 

Figura 23 - Camada de prismas ao redor dos flaps da asa traseira 

—————— 
8 Grid (grade, rede) refere-se ao domínio discretizado.  
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Como modelo de turbulência foi adotado o k-ε para iterações iniciais e o k-ω SST para 

a análise final. O tratamento de parede all-y+ wall treatment foi utilizado por ser indicado para 

resolver a camada limite juntamente com os modelos de turbulência adotados. As condições de 

contorno e setup do solver são apresentados a seguir. 

 

 

Região Condição de contorno 

Entrada do domínio Velocidade de entrada = 52 km/h9 

Saída do domínio Pressão de saída = 0 Pa 

Piso Parede com escorregamento 

Paredes do túnel Planos de simetria 

Superfície do modelo Parede sem escorregamento 

Pneus Parede rotativa = 541 rpm10 

Radiador Região porosa com resistência viscosa 

 

Quadro 1 - Condições de contorno 

 

 

Discretização Second-Order Upwind 

Solver Algebraic Multigrid Method (AMG) Linear Solver 

Fatores de sub-relaxação 

Velocidade = 0.9 

Pressão = 0.1 

k, ω, ε = 0.9 

Viscosidade turbulenta = 0.9 

 

Quadro 2 - Setup do solver 

  

—————— 
9 Média aritmética da faixa de velocidades médias indicada pelo regulamento. 

10 Calculada para a velocidade simulada. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Concepção dos modelos 

 

 

O protótipo de Formula SAE anterior da equipe atendia ao regulamento de 2014 e por 

isso tinha uma área ocupada por acessórios aerodinâmicos muitas vezes maior do que o máximo 

permitido para 2015. Por esta razão, os valores obtidos anteriormente não serviram de 

parâmetro para o novo kit.  

Com base na literatura e benchmarking o objetivo estabelecido foi de 500 N de 

downforce total a 52 km/h com aproximadamente 50% da carga em cada eixo, se existir um 

desequilíbrio deve ser a favor da frente para evitar a influência ao comportamento 

subesterçante. Foram então desenvolvidos os 8 modelos apresentados no Quadro 3. 

 

 

Modelo Principais características 

 

Mesma configuração nas asas dianteira e traseira: um 

perfil principal e um flap; O flap da asa dianteira compreende 

apenas a área interna entre pneu/chassi (restrições do 

regulamento); sem undertray; Perfil adicional de um elemento 

na asa dianteira; 6 end plates. 

 

Semelhante ao modelo 1, mas com um perfil adicional 

de um elemento na asa traseira; O perfil adicional da asa 

dianteira é maior e tem maior ângulo de ataque. 
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Os perfis passantes na dianteira agora consistem em 1 

elemento principal e um flap; O perfil principal da asa dianteira 

tem menor curvatura e espessura para melhor uso do efeito 

solo; os elementos adicionais agora tem 1 flap e seus perfis são 

diferentes do modelo anterior. 

 

Nenhum elemento adicional; Asa dianteira tem um 

segundo flap na área entre o pneu e o chassi e apenas 4 end 

plates; Asa traseira tem 3 flaps; Primeiro modelo de undertray 

consiste no ventre de um perfil trabalhando em efeito solo.  

 

As asas são idênticas ao modelo 4; O Undertray é 

composto de um bocal, uma garganta plana e um difusor. 

 

A asa dianteira é idêntica a do modelo 4; Asa traseira 

tem apenas 2 flaps e um gurney flap com 0,3% da corda no 

segundo flap; Undertray é composto por 5 túneis com 

diferentes ângulos de bocal e difusor. 
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As asas são as mesmas do modelo 6; Undertray é 

similar ao do modelo 5, porém a garganta e o difusor são 

maiores. 

 

O perfil principal da asa traseira tem maior curvatura e 

espessura; seu bordo de ataque está posicionado para melhor 

coletar o escoamento atrás do capacete do piloto; Undertray 

tem uma distância em relação ao solo diferente. 

 

Quadro 3 - Modelos desenvolvidos 
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4.2 Simulações 

 

A Figura 24 mostra a diferença visual entre as velocidades abaixo da asa dianteira dos 

modelos 2, 3 e 4. A distância ao solo é a mesma e é baseada na corda da asa seguindo estudo 

apresentado por McBeath (2012). Isso demonstra que um perfil com menos espessura e 

curvatura aproveita melhor o efeito de solo. O aumento na eficiência da asa (menor arrasto e 

maior downforce) é também devido ao flap que se estende de lado a lado do veículo. 

 

 

 

 

Figura 24 - Velocidade plotada no plano do solo dos modelos 2,3 e 4 
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A Figura 25 mostra a diferença do escoamento entre os modelos de undertray. O modelo 

5 apresenta o primeiro undertray que gera downforce significativo. O modelo 6 tem uma 

geometria complexa undertray e o bocal estende-se até perto da asa dianteira. Ele provou a sua 

ineficácia para 2 razões: gerou pouco downforce e teve influência negativa sobre a asa dianteira. 

O bocal, perto da asa, provoca uma espécie de efeito de sucção causando a separação do 

escoamento e, assim, a deterioração da eficiência da asa.  

Os Modelos 7 e 8 são os mesmos, mas com diferentes distâncias da garganta em relação 

ao solo. As distâncias são: 20 mm para modelo de 7 e 30 mm a 8. Com 20 mm perda de 

downforce, devido ao descolamento do escoamento causado pela viscosidade é observado. Mas 

20 mm é uma distância em relação ao solo impraticável devido aos movimentos do chassi (o 

contato em excesso com o solo é contra as regras da competição). Em conclusão, para obter o 

downforce máximo à velocidade analisada deve-se utilizar a menor distância em relação ao solo 

praticável.  

Outra observação importante é que quanto mais o undertray acelera o escoamento, 

gerando mais downforce, mais o escoamento tende a se separar na asa dianteira, diminuindo a 

sua eficiência. Isso fica claro se olharmos para as diferenças nos modelos 4, 7 e 8 nas Figuras 

18, 19 e 20. Todos os modelos têm a mesma configuração de asa dianteira. Os números no 

Quadro 4 também demonstram que quando o undertray está se tornando mais eficiente a asa 

dianteira acaba se tornando menos. 
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Figura 25 - Velocidade plotada no plano do solo dos modelos 5,6,7 e 8 
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A Figura 26 mostra as velocidades plotadas no plano de simetria. A ideia por trás dos 

elementos adicionais é usar uma área maior para gerar maior pressão aerodinâmica. Mas no 

modelo 2 pode ser observado que o elemento adicional faz com que ocorra aceleração do 

escoamento no campo de baixa velocidade do elemento principal. Assim diminui o gradiente 

de pressão do elemento principal, reduzindo o downforce.  

No balanço nota-se que utilização de maior área não compensa a perda de pressão 

aerodinâmica no elemento principal. O mesmo foi observado para os elementos adicionais na 

asa dianteira. O elemento adicional do modelo 3 tem um flap e é menor para tentar não interferir 

muito no elemento principal. Realmente acelera menos o campo de baixa velocidade, mas guiou 

o flap do perfil principal a ter grande desprendimento de escoamento.  

Nos modelos 4,7 e 8 nota-se que a eficácia da asa traseira é muito sensível à posição do 

bordo de ataque do perfil principal. À medida que a asa já está no máximo permitido altura e 

comprimento, é preferível diminuir o tamanho da asa e colocá-la mais para trás e para cima. 

Assim, o seu bordo de ataque está exposto a um escoamento mais limpo que provém do espaço 

entre o main hoop11 e o capacete do piloto. O resultado foi que o modelo 8 gera quase o mesmo 

downforce do modelo 4 com uma área menor e um flap a menos. Na Figura 26 fica visível que 

a asa traseira no modelo 8 acelera mais o escoamento ao longo de uma área maior. 

 

 

—————— 
11 Arco circular tubular central de um veículo de Formula SAE. 
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Figura 26 - Velocidade plotada no plano de simetria dos modelos 2,3,4,7 e 8 
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A Figura 27 apresenta o diagrama para cálculo dos momentos permitindo o cálculo da 

distribuição de cargas. 

 

 

 

 

Figura 27 - Diagrama para cálculo de momentos 
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O Quadro 4 apresenta os resultados obtidos para os 8 modelos. 

 

 

 Modelo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Downforce na asa dianteira (N) 172 184 220 254 232 194 246 218 

Arrasto na asa dianteira (N) 76 81 72 66 70 62 64 64 

Downforce no undertray (N) 0 0 0 8 62 30 64 84 

Downforce na asa traseira (N) 200 216 202 230 198 186 198 226 

Arrasto na asa traseira (N) 94 92 86 82 78 66 72 84 

Downforce total (N) 372 400 422 492 492 410 508 528 

Coeficiente de downforce do veículo (-CL) 1,52 1,63 1,66 2,08 2,36 1,68 2,3 2,39 

Coeficiente de arrasto do veículo (CD) 1,21 1,22 1,15 1,27 1,09 1,07 1,14 1,2 

% carga dianteira 51,5 51,6 52,6 53,2 53 52,4 53,4 52,3 

 

Quadro 4 - Resultados das simulações 

 

 

Depois de analisar os resultados a equipe optou pelo modelo 8 para o protótipo de 2015. 

Com o desenho definido a simulação final foi feita. O modelo inclui o radiador para verificar 

se o fluxo de massa é suficiente para o arrefecimento do motor. Para acomodar alguns novos 

membros do chassi à carenagem é ligeiramente diferente da utilizada na otimização. O CAD do 

modelo final é apresentado na Figura 28 e seus resultados estão no Quadro 5. 
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Figura 28 - CAD do modelo final 

 

 

Downforce na asa dianteira (N) 198 

Arrasto na asa dianteira (N) 63 

Downforce no undertray (N) 51 

Downforce na asa traseira (N) 210 

Arrasto na asa traseira (N) 83 

Downforce total (N) 459 

Coeficiente de downforce do veículo (-CL) 2,15 

Coeficiente de arrasto do veículo (CD) 1,08 

% carga dianteira 52,1% 

 

Quadro 5 - Resultados do modelo final 

  

 

Durante o processo de otimização a meta de downforce foi excedida. No entanto, a 

simulação final mostrou valores abaixo do atingidos anteriormente. Os valores obtidos foram 



53 

 

considerados suficientemente próximos da meta e o projeto foi aceito pela equipe. O fluxo de 

massa foi maior do que o calculado para o sistema de arrefecimento do motor ter a troca de 

calor necessária para a manutenção da sua temperatura. 

 

 

 

 

Figura 29 - Protótipo, batizado de Celeris, durante testes 

 

 

4.3 Comparação com perfil aeronáutico 

 

 

Para efeito de comparação realizou-se uma simulação com todos os perfis da asa traseira 

substituídos pelo Selig 1223. Este perfil aeronáutico é amplamente utilizado em FSAE pelo seu 

bom coeficiente de sustentação em números de Reynolds baixos. 
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Figura 30 - Modelo com perfis da asa traseira substituídos pelo Selig 1223 

 

 

Os resultados foram 186 N de downforce com 70 N de arrasto contra 210 N com 83 N 

de arrasto com a asa do modelo final com perfil automotivo. Como nesse caso o desejado é o 

máximo de downforce, o perfil automotivo se mostrou superior. 

 

 

4.4 Estudo de independência de malha 

 

 

Para verificar se o resultado é independente da resolução e do tipo de malha foi feito um 

estudo de independência de malha. Os resultados são apresentados no Quadro 6. 
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Tamanho base de elemento (mm) 50 30 25 25 

Tipo de malha Trimmer Trimmer Trimmer Poliédrica 

Downforce na asa dianteira (N) 205 201 198 196 

Arrasto na asa dianteira (N) 58 60 63 62 

Downforce no undertray (N) 54 52 51 44 

Downforce na asa traseira (N) 210 211 210 222 

Arrasto na asa traseira (N) 77 80 83 80 

Coeficiente de downforce do veículo (-CL) 2,17 2,15 2,15 2,16 

Coeficiente de arrasto do veículo (CD) 1,05 1,07 1,08 1,06 

 

Quadro 6 - Resultados do estudo de independência de malha 

 

 

4.5 Análise de desempenho 

 

 

Para analisar o desempenho foi verificado o efeito da adição do kit aerodinâmico em 

uma competição de FSAE habitual. Foi escolhido o FSAE Lincoln 2013 porque foi o mais alto 

nível de competição já enfrentado pela equipe Formula UFSM.  

O veículo que competiu naquela ocasião não tem qualquer tipo de acessório 

aerodinâmico e terminou em 27º lugar na classificação geral. Como a equipe competiu lá os 

tempos obtidos puderam ser comparados aos simulados no software OptimumLap™. 

Após termos um bom modelo no software foi possível introduzir os coeficientes 

aerodinâmicos obtidos via CFD e outras modificações causadas pelo kit (massa, área frontal). 

Os tempos de volta foram simulados novamente e com eles as pontuações nos eventos 

dinâmicos foram recalculadas seguindo as equações do regulamento. A mudança na posição 

geral pode ser estimada. Os resultados são apresentados no Quadro 7 e no Quadro 8. 
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Resultados no 

FSAE Lincoln 

2013 

Simulado sem kit 

aerodinâmico 

Simulado com 

kit aerodinâmico 

Aceleração (s) 4,611 4,18 4,51 

Skid Pad (s) 5,606 5,6 5,19 

Autocross (s) 57,226 57,1 51,44 

Melhor volta enduro (s) 80,984 79,7 72,9 

Total enduro (s) 1678,149 1651,1 1521,9 

Consumo de combustível (litros) 3,652 3,18 4,41 

 

Quadro 7 - Tempos de volta reais e simulados (com e sem kit) 

 

 

O software calcula apenas um tempo de volta e extrapolar isso para 19 voltas não seria 

adequado para simular o enduro. Para um cenário mais realista os tempos reais das 19 voltas 

foram dispostos em ordem crescente, em seguida foi calculada a diferença média entre os 

tempos. Essa média foi adicionado consecutivamente ao tempo simulado até chegar a 19 voltas. 

A soma das 19 voltas é o tempo total do enduro. 

 

 

 

 

Figura 31 - Exemplo de simulação de um Autocross no software OptimumLap™ 
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Os tempos simulados foram utilizados para calcular as pontuações para ambas as 

condições (com e sem kit). Este processo visa eliminar um ganho falso devido a um 

desempenho real sob a capacidade do veículo. Supunha-se que a pontuação estática não muda, 

o que é uma visão pessimista porque dificilmente ela não vai aumentar com a compreensão 

mais profunda do veículo. 

 

 

Sem kit aerodinâmico Com kit aerodinâmico 

Pontuação na Aceleração 63,20 Pontuação na Aceleração 44,25 

Pontuação no Skid pad 16,09 Pontuação no Skid pad 32,19 

Pontuação no Autocross 105,52 Pontuação no Autocross 150,00 

Pontuação no Enduro 179,01 Pontuação no Enduro 237,13 

Pontuação na Eficiência 54,67 Pontuação na Eficiência 45,71 

Pontuação nos eventos estáticos 70 Pontuação nos eventos estáticos 70 

Pontuação nos eventos dinâmicos 418,50 Pontuação nos eventos dinâmicos 513,40 

Pontuação total 488,50 Pontuação total 583,40 

Posição geral 25 Posição geral 23 

 

Quadro 8 – Efeito estimado da adição do kit aerodinâmico na colocação geral 

 

 

4.6 Avaliação em pista 

 

 

4.6.1 Diagrama gg 

 

 

Segundo Milliken (1995) veículos de competição devem ter grandes diagramas gg12 e 

os pilotos devem operar perto dos limites desses diagramas. Um circuito curto foi montado, 

com cerca de 300 m, permitindo assim um maior número de voltas para atenuar alguns dos 

erros do piloto. Procurou-se representar na pista os principais recursos fornecidos pelo 

—————— 
12 Diagrama gg: o eixo das abscissas representa as acelerações laterais e o eixo das ordenadas as longitudinais. É 

uma forma de representar graficamente o desempenho do veículo. 
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regulamento, sua largura foi delimitada por cones para atingir a menor largura permitida no 

regulamento. O mais experiente piloto da equipe, que também compete com karts desde 2006, 

dirigiu ao redor da pista com e sem o kit o mesmo número de voltas. Uma pausa entre as seções 

foi feita para garantir a estabilização das temperaturas do veículo e revigoramento físico do 

piloto. As acelerações foram registradas na ECU e usadas para plotar os diagramas gg. Os dados 

foram suavizados no software MathWorks® MATLAB® e, em seguida, usou-se a ferramenta 

convex hull para traçar as fronteiras externas do diagrama gg. 

 

 

 

 

Figura 32 - Circuito montado no kartódromo de Cruz Alta/RS  

Fonte: Google Maps (modificado) 
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Figura 33 - Diagramas gg obtidos nos testes com e sem o kit aerodinâmico 

 

 

4.6.2 Taxa de guinada 

 

 

Guinada é a indicação da rotação do veículo a partir de seu eixo vertical. A taxa de 

guinada é a variação dessa rotação no tempo, é comumente dada em º/s. Usando o sensor 

giroscópio acoplado a ECU do veículo a taxa de guinada com e sem o kit foram analisadas. A 

taxa de guinada é importante pois quantifica o quão ágil o veículo é. O kit aerodinâmico 

ocasiona um aumento estimado via CAD de 26% no momento de inércia de guinada (de 122 

kg.m2 sem o kit para 153 kg.m2 com) o que reduziria a taxa de guinada. O que foi avaliado é se 

o atrito extra ocasionado pelo downforce compensa este aumento no momento de inércia e 

aumenta a agilidade do veículo. 

Observou-se que no balanço entre ter menor momento de inércia ou maior atrito foi 

preferível ter o maior atrito. Com o kit aerodinâmico o veículo apresentou taxas levemente mais 

elevadas de guinada. 
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Figura 34 - Dados do giroscópio com e sem o kit aerodinâmico 

 

 

4.6.3 Visualização do escoamento 

 

 

A técnica dos wool tufts ou tufos de lã foi utilizada para analisar dois fenômenos 

observados no CFD de grande interesse: 

 

 Se a camada permanece colada até o último flap da asa traseira; 

 Se ocorre descolamento de camada nos flaps da asa dianteira; 

  

Observou-se que a camada permanece colada até o último flap da asa traseira. No CFD 

observou-se recirculação desde o primeiro flap da asa dianteira, indicando o descolamento. Na 

pista foi observado mesmo fenômeno, os tufos de lã tiveram movimentos caóticos. O software 

i2 Pro da MoTeC™ foi utilizado e os vídeos capturados foram sincronizados com os dados 

registrados para assegurar que a análise fosse realizada na mesma velocidade da simulação. 
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Figura 35 - Asa traseira, CFD vs. Pista 

 

 

 

 

Figura 36 - Asa dianteira, CFD vs. pista 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

As principais lições desenvolvidas com este trabalho foram: 

 Os perfis aerodinâmicos foram selecionados baseados na revisão bibliográfica. A 

escolha correta e seu posicionamento produzem diferenças consideráveis no downforce 

gerado. A asa traseira com perfis automotivos mostrou um downforce 12,9% maior em 

comparação com a mesma geometria da asa, mas com perfis aeronáuticos; 

 Baseando-se em estudos preliminares 5 geometrias de undertray foram desenvolvidas e 

analisadas. Concluiu-se que para a velocidade média enfrentada em um enduro de FSAE 

a garganta do undertray pode ter a menor distância ao solo viável para alcançar máxima 

pressão aerodinâmica. Por viável entende-se não tocar o chão excessivamente, o que 

seria um problema de acordo com o regulamento; 

 Nas condições analisadas o undertray mostrou uma interação prejudicial com a asa 

dianteira; 

 O kit mostrou um aumento estimado de 19% na pontuação total o que representaria um 

salto de duas colocações na competição analisada; 

 Analisando os gráficos gg conclue-se que os ganhos provenientes do kit aerodinâmico 

vêm de uma velocidade mais elevada mantida nas curvas e uma frenagem mais tardia 

antes delas. 

 A perda de tempo devido ao arrasto adicional não é expressiva, por causa das baixas 

velocidades. É interessante verificar que o CL/CD do veículo é aproximadamente 2, ou 

seja, para cada unidade de arrasto o dobro em downforce é gerado. No entanto, o 

consumo de combustível foi sensível a essas condições e teve um aumento estimado de 

38%. 

 Mesmo com o aumento estimado de 26% no momento de inércia causado pelo kit, o 

veículo obteve taxas de guinada levemente superiores em comparação ao veículo sem o 

kit. Como o aumento é menor que 1% ele pode ser considerado desprezível, porém, 

certificou-se que a taxa de guinada não diminuiu, o que era um dos receios devido ao 

expressivo aumento no momento de inércia; 

 O balanço das cargas aerodinâmicas não guiou o carro a ter comportamento 

subesterçante na pista. 52,1% da carga aerodinâmica na parte dianteira mostrou ser um 

valor viável para os tipos de eventos enfrentados no FSAE; 



63 

 

 Com acelerômetros e os tempos de volta os efeitos do kit aerodinâmico podem ser 

analisados na pista. Mas técnicas para medir as forças geradas são necessárias para a 

validação do CFD. Existem várias técnicas que utilizam sensores (tais como 

extensômetros e LVDTs) para esta medição. Apesar do túnel de vento ser 

indiscutivelmente desejável por ser um ambiente controlado, bons resultados têm sido 

obtidos na pista. 

Com base no trabalho realizado pode-se fazer algumas sugestões para trabalhos futuros: 

 Rodar as simulações com maior recurso computacional (como em um cluster13). Essa 

prática possibilitaria rodar o veículo inteiro e não dividí-lo em seu plano de simetria, 

podendo assim analisar o escoamento em situação de yaw, quando o veículo está 

realizando uma curva. O maior recurso computacional também possibilitaria estudo 

mais aprofundado de independência de malha. 

 Estudar como os movimentos do chassi afetam os dispositivos aerodinâmicos (alterando 

o ângulo de ataque das asas e a distância ao solo do undertray); 

 Análise estrutural das fixações dos dispositivos, como as cargas são transmitidas para o 

pneu e projetar fixações as quais mantenham as variáveis de maior importância 

independentes das movimentações do chassi (fixados nas massas não suspensas, por 

exemplo); 

 Análise estrutural dos materiais aplicados na manufatura dos dispositivos; 

 Validar as cargas geradas pelos dispositivos. 

 

  

—————— 
13 Agregado de computadores que funcionam como se fosse apenas uma máquina de grande porte. 
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ANEXOS 

Anexo A – Diagrama elétrico MoTeC™ M800 
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Anexo B – Dados técnicos do acelerômetro MMA 7361L 
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Anexo C – Dados técnicos do giroscópio AiM 719 

 

 

 

 

 


