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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
No desenvolvimento de uma aeronave, seja ela qual for
o tipo, é importante uma análise bem fundamentada em
desempenho, estabilidade e aerodinâmica. Ensaios de
variados tipos são realizados, para o sucesso da mesma.
Esta pesquisa foi fundamentada em uma aeronave não
tripulada, radio controlada, que participa da Competição
SAE Brasil Aerodesign. Testes foram realizados em uma
bancada desenvolvida especificamente para o motor O.S
55AX. Tendo como objetivo, calcular a tração máxima e

maior quantidade de fluxo de vento de acordo com a
hélice utilizada. De acordo com o resultado, tem‐se a
escolha da mais indicada. É importante ressaltar que as
hélices devem ser encontradas comercialmente e
atender aos requisitos básicos da competição.

PALAVRAS‐CHAVE: Aeronave, Competição, Motor, Hélice, Testes.

CONSTRUCTION BENCH TENSILE TEST FOR O.S 55AX ENGINE
ABSTRACT
In the development of an aircraft, whether it be
of the type, it is important and an analysis based on
performance, stability and aerodynamics. Testing of
various types are made for the success thereof. This
research was based on an unmanned aircraft, radio
controlled, which participates in the SAE Brazil
Aerodesign. Tests were performed on a bench

KEY‐WORDS: Aircraft, competition, motor, propeller, tests.

developed specifically for the OS 55AX engine. Aiming
calculate maximum traction and higher amount of wind
flow according to the propeller used. According to the
result, it has become the choice of the most suitable.
Importantly, the propellers must be found commercially
and meet the basic requirements of the competition.

CONSTRUÇÃO DE BANCADA DE ENSAIO DE TRAÇÃO PARA MOTOR O.S 55AX
INTRODUÇÃO
Diante de se obter maior desempenho de um motor O.S 55ax, por meio da variação de
hélices é que surgiu a necessidade de se construir uma bancada para ensaios de tração. Este
motor é utilizado constantemente na competição SAE BRASIL aerodesign assim como nos
diversos ramos do aeromodelismo.
De acordo com Luiz Eduardo Miranda José Rodrigues, 2013 [2], a força de tração (T) é
oriunda da conversão do torque fornecido pelo motor em empuxo através da hélice e está
direcionada na direção de voo da aeronave. Tal bancada foi projetada de maneira que seja
possível fazer análises de empuxo máximo fornecido pelo motor de acordo com a hélice acoplada
ao mesmo.
A análise de tração de um motor é de suma importância, não só na área aeronáutica, mais
em qualquer projeto que haja uso deste dispositivo que converte outras formas de energia em
energia mecânica, para que deste possa‐se aproveitar o máximo de eficiência, e a partir dos
dados obtidos, como rotação máxima, empuxo e outros, o dimensionamento dos componentes
estruturais e aerodinâmicos de uma aeronave. A definição de hélice se dá por um conjunto de
pás interligadas a um mesmo eixo, de forma que, ao serem giradas em torno deste eixo de união,
empurram o fluido presente em seu redor, atuando como asas que produzem força, de acordo
com a 3ª lei de Newton e o princípio de Bernoulli, criando uma diferença de pressões entre as
superfícies das pás e assim, gerando uma propulsão.
Segundo Da Rosa, 2005 [1] “O desempenho de um motor é caracterizado pelas suas curvas
de potência e torque. Desta forma, uma curva de potência deve ser obtida pelo ensaio do motor
em uma bancada apropriada, medindo torque e rotação do motor”. O ensaio de tração, não
depende exclusivamente do motor, mais sim, principalmente, do grupo moto‐propulsor, formado
pelo motor em conjunto com a hélice da aeronave e além destes fatores, existem outros que
influenciam direta e indiretamente nos resultados finais, como, densidade do ar, temperatura
ambiente, altitude, propriedades químicas do ar entre outros.
MATERIAIS E MÉTODOS
Primeiramente foram feitos todos os levantamentos bibliográficos em livros revistas e
artigos publicados, relacionados a desempenho de motores a combustão de dois tempos e
bancadas de testes para motores e informações técnicas do motor. Posteriormente, foi realizado
o dimensionamento dos componentes estruturais da bancada, de acordo com os dados técnicos
do motor de dois tempos, O.S 55AX a combustão de nitrometano CH3(NO2), que desenvolve 8.93
cilindradas, com a potência de rotação de 2.000 a 12.000r.p.m (rotações por minuto). Em
seguida, o projeto da bancada foi desenhado em escala real, como mostra a figura 1, em
software de modelagem em três dimensões SOLIDWORKS[4].

Em um segundo momento foi construída uma gaveta de compensado pinus 16mm, com
dimensões: 500mm de comprimento, 310mm de largura e 220mm de altura. A bandeja de
suporte do motor de compensado virola, com dimensões: 300mm de comprimento, 280mm de
largura e 80mm de altura. Nesta bandeja também foram fixados, o tanque de combustível do
motor e um anemômetro. A corrediça que foi utilizada para fazer o deslize da bandeja do motor
é do tipo telescópica, com capacidade de carga de 45kg, e comprimento de 350mm. Foi colocada
uma trava de segurança na parte traseira da corrediça, para não haver o deslocamento da
bandeja.

Figura 1 – Bancada de ensaio modelada no software SOLIDWORKS ‐ IFPI
As corrediças foram lubrificadas com óleo mineral derivado do petróleo e sem aditivos,
para redução de atrito. Na parte traseira da bandeja, como mostra a figura 2, foi fixada uma
balança portátil de gancho, com precisão de 20 gramas e capacidade máxima de 50kg, que serviu
pra medir a tração do motor.

Figura 2 – Fixação da balança na bancada de ensaio – IFPI.
Realizada a montagem da bancada, fixado o motor e os componentes de medida, para
todos os ensaios, foram realizadas as medidas preventivas de segurança, antes de da inicio aos
ensaios, como: utilização dos equipamentos de proteção; a verificação de aperto de todos os
parafusos presentes na bancada; o posicionamento da bancada em um local arejado e ventilado;
verificação da fixação da hélice no momento de seus testes com o motor e verificação de
conexão de mangueiras, do tanque de combustível para o motor.
Foram realizados ensaios de tração com quatro tipos de hélices, indicadas pelo fabricante
do motor, para que de obtenha o máximo de rendimento do mesmo. As hélices testadas foram:
12x7”, 12x8”, 13x6”, 13x7”, em que todas foram submetidas a quatro teste cada, tanto de tração,
quanto a medida da velocidade de escoamento do ar. A figura 3 mostra o ensaio de tração e de
velocidade relativa do vento, de uma das hélices, onde cada ensaio procedeu‐se da seguinte
forma: Fixada a hélice as ser testada, o motor foi colocado em regime de alta rotação e em
seguida, foi realizada a medida de velocidade relativa do vento, então se retirava a trava de
segurança da bandeja do motor, que, puxava a balança e fornecia o valor do empuxo do grupo
motopropulsor expressa em kg. Os valores obtidos nos ensaios de tração foram devidamente
convertidos para Newton(N), que é a unidade padrão de empuxo no sistema SI.

Figura 3 – Realização do ensaio de tração do grupo motopropulsor – IFPI.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para Giordani, Jurach e Rodrigues 2003[3], bancadas didáticas são ferramentas de auxílio
para a realização de experimentos que possibilita ao operador montar diversos sistemas variando
seus parâmetros, ao familiarizar com os componentes e ao mesmo tempo verificar na prática a
teoria vista em aula.

Desta forma, realizado os testes, como resultado final deste artigo, procurou‐se enfatizar
a utilização de uma bancada de ensaio de tração para o motor O.S 55AX, a fim de determinar a
hélice que desempenha o melhor empuxo do grupo motopropulsor. Os valores de empuxo
obtidos nos ensaios e mostrados na tabela 1, comprovam que, quanto menor o passo da hélice,
mais torque o motor terá, em consequência, maior empuxo, o que pode ser observado nos
valores obtidos entre as hélices 12x7” e 12x8”, em que, a primeira, apresentou maior empuxo.
Tabela 1 – Valores de empuxo e velocidade de vento do grupo motopropulsor obtidos na
bancada de ensaio.
Hélices
(Pol.)

1ª Medida (N)

2ª Medida (N)

3ª Medida (N)

4ª Medida (N)

Velocidade de vento
relativo (m/s)

12x7”

30,8

30,71

30,71

30,61

21,3

12x8”

28,94

28,55

28,35

28,25

18,0

13x6”

22,27

21,78

21,68

21,97

22,3

13x7”

26,98

26,68

26,78

26,78

19,7

Fonte – Laboratório de Aerodesign – IFPI – Campus Teresina Central.

As hélices de maior diâmetro, a 13X6” e a 13x7” apresentaram valores de empuxo
menores se comparados aos obtidos com as hélices de menor comprimento. Após a coleta de
todos os valores de empuxo, foi retirada uma média dos valores adquiridos por cada hélice e
através destas médias, foi plotado o gráfico 1 no software EXCEL, onde foi possível comparar tais
médias e verificar e hélice que oferece maior desempenho do grupo motopropulsor. Conforme
Da Rosa, 2005[1], “o rendimento de uma hélice é definido pela relação entre a potência útil,
gerada pela hélice, e a potência que a hélice está absorvendo. A potência que a hélice entrega é
o produto do empuxo pela velocidade do ar ao passar pelo disco e neste caso esse será o
rendimento induzido, onde deverá ser considerado o rendimento da pá, devido às perdas por
atrito do ar, resistência induzida e pelo movimento de rotação da esteira formada”.

Gráfico 1 – Comparação de tração disponível das hélices do motor O.S 55AX feita no software
EXCEL – IFPI
Foi observado que, a vibração gerada durante o regime de quatro tempos do motor,
durante os ensaios, gerou bolhas de ar na mangueira de combustível, o que pode acarretar em
falhas de combustão. Pode‐se verificar também, folgas nos parafusos de fixação do motor, bem
como nos parafusos de fixação da corrediça na bandeja. No intuito de apresentar melhoras,
podem ser projetados amortecedores de forma a serem fixados entre o motor e a bandeja e
entre a bandeja e a corrediça, a fim de reduzir a vibração.
CONCLUSÃO
A partir do presente trabalho, observou‐se que, foi de essencial importância à construção da
bancada para ensaios de tração, não só para obter a tração máxima que cada hélice produz,
como também, a velocidade de escoamento do vento produzido por tais. Pode‐se afirmar
também, que a bancada poderia ainda ser equipada com sensores eletrônicos, tacômetro e
outros dispositivos que proporcionem maior segurança, ergonomia e precisão nos ensaios
realizados na bancada.
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RESUMO
Para uma aeronave de grande ou de pequeno porte
obter um voo dentro dos parâmetros de estabilidade, ou
seja, com nenhum movimento brusco de desequilíbrio
dentro dos graus de liberdade da aeronave, é de suma
importância quando se diz respeito a um desempenho
de voo. Esse tipo de estudo é de suma importância no
meio aeronáutico, e, necessita de levantamentos
teóricos, matemáticos e práticos, que estão diretamente
ligados ao tipo de aeronave que será projetada (radio
controlada, comercial, cargueira, etc.). Portanto este

presente trabalho encarregou‐se de mostrar como uma
aeronave é balanceada, definindo seu centro de
gravidade (CG), estimando a quantidade de peso
carregável e de equipamentos, verificando, se o passeio
do CG está nos limites de estabilidade (máximo e
mínimo).

PALAVRAS‐CHAVE: Aeronave, Estabilidade, CG, Radio Controlada, Voo.

ANALYSIS CENTER OF GRAVITY OF A CONTROLLED AIRCRAFT RADIO
ABSTRACT
For an aircraft large or small to get a flight within the
parameters of stability, ie, with no sudden movements
of imbalance within the degrees of freedom of the
aircraft is of paramount importance when it concerns a
flight performance. This type of study is of paramount
importance in the aviation environment, and requires
theoretical, mathematical and practical surveys, which
are directly linked to the type of aircraft to be designed

KEY‐WORDS: Aircraft Stability CG, Radio Controlled, Flight.

(radio controlled, commercial, cargo, etc.). Therefore
this present study undertook to show how an aircraft is
balanced by setting its center of gravity (CG), estimating
the amount of chargeable weight and equipment,
checking if the CG is in walking stability limits (maximum
and minimum ).

ANÁLISE DO PASSEIO DO CENTRO DE GRAVIDADE DE UMA AERONAVE RADIO CONTROLADA
1. INTRODUÇÃO
As informações aqui apresentadas foram extraídas de um projeto de aerodesign da
equipe Sol do Equador do Instituto Federal do Piauí. Este projeto visa estimular alunos dos cursos
da área de tecnologia a incrementar conhecimentos aeronáuticos à sua vida acadêmica.
Aqui será apresentado o estudo do passeio do CG em uma aeronave estruturada para
participar de uma competição de aerodesign. A importância desse estudo é de grande valia para
aeronaves de grande e pequena escala, já que a estabilidade de um avião consiste no adequado
balanceamento dos componentes da aeronave. A aplicação desse estudo no projeto visa
estabilizar a aeronave no sentido longitudinal, direcional e lateral, e para tanto são efetuados
cálculos do CG em função da aerodinâmica do avião e dos componentes do mesmo.
Segundo Da Rosa busca‐se definir o ponto de equilíbrio, para uma dada velocidade, com
momento resultante zero em torno do CG. Esta análise determina as cargas que a empenagem
horizontal deve desenvolver em diferentes condições de voo, com essa afirmação é inserido a
ideia de momento, que é a soma dos componentes multiplicado pelo seus respectivos braços de
momento (a distância de cada componente à linha de referência da aeronave). Esse momento
gerado na aeronave é o que buscamos adequar às condições de voo. Uma vez gerado, o
momento deve ser direcionado a ter valor nulo ao redor do CG para se ter estabilidade total ou
quase total do avião em questão.
Este trabalho apresentará o balanceamento de uma aeronave para a competição
aerodesign, que visa aeronaves de pequeno porte que possam levantar voo com determinada
carga. Assim, será incrementada a ideia de passeio do CG, muito importante na hora de
encontrar os limites de passeio de carga dentro do avião.
Várias literaturas foram consultadas para a obtenção desse resultado, além da demonstração na
prática desse balanceamento. A aeronave em questão, da equipe Sol do Equador, foi balanceada
nos limites propostos pelas literaturas, o que trouxe um resultado esperado, visto que a mesma
levantou voo com certa estabilidade.
2.MATERIAIS E MÉTODOS
I Estabilidade
Estabilidade e controle
Segundo Miranda (2013), pode‐se entender por estabilidade a tendência de um objeto
retornar a sua posição de equilíbrio após qualquer perturbação sofrida. Para o caso de um avião,
a garantia da estabilidade está diretamente relacionada ao conforto, controlabilidade e
segurança do voo. A estabilidade é quem vai fornecer a localização do centro de gravidade, a
determinação do ponto neutro , da margem estática e do ângulo de trimagem da aeronave.

Estabilidade Estática
È definida como a tendência de um corpo voltar a sua posição de equilíbrio após
qualquer distúrbio sofrido, ou seja, se após uma perturbação sofrida existirem forças e
momentos que tendem a trazer o corpo de volta a sua posição inicial, este é estaticamente
estável.
Estabilidade Dinâmica
A estabilidade dinâmica está relacionada ao intervalo de tempo decorrido após uma
perturbação ocorrida a partir da posição de equilíbrio da aeronave. Dessa forma, pode‐se dizer
que um corpo é dinamicamente estável quando, após uma perturbação sofrida, retornar a sua
posição de equilíbrio após um determinado de tempo e lá permanecer.
A estabilidade por si só esboça o quanto uma aeronave está balanceada, e para se
chegar a essa informação, a obtenção de dados referentes a peso e braço de momento se faz
necessário.
II TEORIA DO PESO E BALANCEAMENTO
Esta teoria também é conhecida como teoria da alavanca, onde a aeronave está nivelada
quando a alavanca está em repouso sobre o fulcro. O fulcro funciona como o eixo de rotação da
aeronave, e a distância de cada componente da mesma a esse eixo é o que chamamos de braço
da alavanca.
O peso dos componentes do avião tem interferência direta com a eficiência estável do
mesmo. Uma vez que o peso e a distância ao eixo de rotação da aeronave influencia o momento
gerado, deve‐se estimar adequadamente essas distâncias, fazendo‐as proporcionais ao peso do
componente, uma vez que o peso depende diretamente da distância.
Para fazer o adequado balanceamento da alavanca em torno do fulcro o peso deve ser
distribuído de forma a gerar momentos iguais em torno do eixo de rotação (fulcro) da aeronave.
Para fazer essa distribuição, deve‐se primeiramente observar a dependência do peso à distância,
pois um peso que seja pequeno a uma grande distância tem o mesmo efeito de um peso maior a
pequena distância. E, esses momentos gerados, matematicamente falando, é o produto do peso
com distância.
Visualmente podemos ter ideia de nivelamento ou balanceamento de aeronaves,
quando as colocamos suspensas por um ponto fixo de apoio, e a mesma não se desequilibra, mas
permanece estática. A esse ponto nomeamos de centro de gravidade (CG). Pode ocorrer de a
aeronave não estar exatamente nivelada no eixo, porém se estiver muito próximo disto, não
haverá problemas de estabilidade.

Podemos fazer o nivelamento de uma aeronave na prática, colocando os pesos
necessários de carga para verificar o passeio do CG, obtendo novos braços de momento (braços
de alavanca). Desde que fique dentro da faixa do CG, a adição de carga é permitida.

III DETERMINAÇÃO DA POSIÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE
Para a construção de uma aeronave é necessário, primeiramente, determinar o centro
de gravidade (CG) da mesma, e o passeio desse CG, com a adição de carga e com a aeronave
vazia. Para a determinação do CG, usa‐se um modelo analítico:
CG =

equação (1)

onde w é o peso de cada componente do avião e d é a distância desse peso à uma linha de
referência adotada no momento dos cálculos (que pode ser no nariz da aeronave).
O CG de uma aeronave pode ser definido com o correto balanço de momentos ao redor
do seu eixo de rotação, fazendo com que os momentos no sentido horário (momentos de cauda)
sejam iguais no sentido anti‐horário (momentos do nariz). Assim feito, a aeronave se encontra
em equilíbrio ou balanceada, uma vez suspensa pelo seu centro de gravidade não apresenta
tendência de rotação em nenhuma direção, nariz para cima ou nariz para baixo. Para esse
resultado, a equação (1) é utilizada, onde o CG é apresentado como porcentagem da corda do
avião.
Segundo Da Rosa, para garantir a estabilidade, o centro de gravidade deve estar à frente
do ponto neutro e a diferença hn ‐ h é a chamada margem estática de estabilidade, MS. Esta
deve ser pelo menos de 0,05, ou seja, o CG 5% da corda média aerodinâmica à frente do ponto
neutro. Por outro lado, não é conveniente uma margem estática muito grande, maior do que
0,20, pois o avião fica difícil de pilotar, por ser muito estável e exigir muito dos comandos para
sair da trajetória. Em asas voadoras a margem estática é menor, de 0,02 a 0,05.
Essas informações sobre margem estática e ponto neutro estão diretamente
relacionadas com o CG e seu passeio. Para a localização do ponto neutro, define‐se um ponto
posterior ao CG com o qual a superfície horizontal da empenagem ainda consegue exercer
controle sobre a aeronave. E, para a localização da margem estática mede‐se a distância do CG
ao ponto neutro.
A tabela 1 mostra os componentes da aeronave da equipe Sol do Equador, utilizada na
competição SAE Brasil AeroDesign do ano de 2013:

Tabela 1‐Momentos em relação à linha de referência (Relatório 2013‐Equipe Sol do Equador)
Componente

Peso (N)

Braço (m)

Momento (Nm)

Motor, hélice

2,97

0,094

0,27918

Trem do nariz

0,51

0,199

0,10149

Asa

12,4

0,143

5,13772

Fuselagem

12,28

0,401

4,92428

Trem principal

0,95

0,456

0,4333

Boom

1,03

0,854

0,87962

Empenagem

1,11

1,173

1,30203

Total

31,29

13,05752

Esta tabela mostra os momentos gerados na aeronave, cada peso e braço de momento
auxiliaram na determinação do CG e passeio deste.
3.RESULTADOS E DISCUSSÃO
IV MACAQUEAMENTO DA AERONAVE
Na prática, como já mencionado, podemos içar (levantar a aeronave por um ponto) ou
macaquear (colocar a aeronave sobre dois pontos com a mesma distância ao CG), chamados de
içamento e macaqueamento, respectivamente. O macaqueamento, por apresentar melhor
manuseio quando se diz respeito ao transporte do mesmo, é mais utilizado por equipes de
aerodesign. Esse tipo de macaqueamento consiste em dois pontos de apoio para a aeronave ser
posta em cima, quanto menor esse ponto de apoio melhor.
Uma vez encontrado o CG, balanceada adequadamente com o peso necessário de carga
e componentes, a aeronave está pronta para o macaqueamento. Esse procedimento se faz
necessário para que se possa visualizar, também, o passeio do CG. Uma vez macaqueada a
aeronave, delimita‐se dois pontos do passeio do CG, esses pontos são marcados nas asas.
Para a montagem do macaqueamento, tem‐se que priorizar os pontos de apoio (que
ficarão em contato direto com as asas da aeronave) e o material utilizado não tem uma regra
específica para aeronaves que participem desse tipo de competição. A Figura 1 mostra o
macaqueamento utilizado pela equipe citada:

Figura 1‐Macaqueamento da Equipe Sol do Equador
Depois do macaqueamento pronto e de todos os momentos da aeronave calculados,
resta macaqueá‐la, assim coloca‐se o avião sobre o macaqueamento de forma a balanceá‐lo
adequadamente, como mostrado na Figura 2:

Na Figura 2 o macaqueamento é feito e localiza‐se o passeio do CG. Logo encontrado,
marca‐se o mesmo com adesivo autocolante ou com pincel resistente.
Durante toda a fundamentação teórica e matemática desse projeto de aerodesign,
foram feitos testes que comprovassem que os cálculos estavam corretos quanto à demonstração
gráfica de softwares. E com a estabilidade, o teste foi de macaquear a aeronave, onde o
resultado obtido foi o esperado.
Um balanceamento de uma aeronave como esta, acarreta em um bom desempenho na
competição. Sendo assim, faz‐se necessário esses tipos de testes e cálculos de CG, garantindo
estabilidade longitudinal, lateral e direcional.
A equipe Sol do Equador tem a pretensão de utilizar esses mesmos métodos para
balancear a aeronave que participará da competição 2014, utilizando também do mesmo
macaqueamento para visualizar a estabilidade e o passeio do CG.
4.CONCLUSÃO
O estudo da estabilidade da aeronave mostrou que é de suma importância a devida
localização do CG, e seu passeio, para se adquirir um balanceamento dentro dos limites
aceitáveis para a aeronáutica, desempenhando um bom voo. Observou‐se também, que os
cálculos e os testes em softwares induziram ao resultado esperado, a partir da devida aplicação
da teoria. Com isso, o teste de balanceamento usado (macaqueamento), alcançou a faixa de
máximo e mínimo de passeio do CG, estipulado nas literaturas aeronáuticas, pois houve coesão
dos cálculos, softwares e teste prático de balanceamento. Para tanto, foi utilizado
conhecimentos mecânicos, aeronáuticos, computacionais, além do matemático.
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RESUMO
O presente artigo apresenta a programação das
equações usadas para o estudo de perfis aerodinâmicos.
Estas equações e seus respectivos valores são
importantes no desenvolvimento de projetos de
aeronaves para definir as configurações da mesma, e
consequentemente, as análises de desempenho e
estabilidade, bem como o cálculo estrutural. Com o
intuito de agilizar, facilitar e fornecer certo grau de
segurança nos resultados obtidos realizou‐se a

programação dos cálculos na linguagem C++. A proposta
é ainda proporcionar ao projeto acadêmico Aerodesign
do IFPI uma ferramenta computacional capaz de
acelerar, com confiabilidade, os cálculos iniciais da
aerodinâmica de projeto. O projeto proposto avalia
dados do perfil da asa do projeto Aerodesign.
Futuramente, o mesmo será estendido para outras
áreas de projeto de aeronaves, como desempenho e
estabilidade.

PALAVRAS‐CHAVE: perfil, aerodinâmica, código‐fonte, programação

SCHEDULE OF EQUATIONS INVOLVING AIRCRAFT AERODYNAMIC PROFILE
ABSTRACT
This paper presents the programming of the
equations used for the study of airfoils, and the study of
phenomena involving aerodynamics. These equations
and their values are important in the development of
aircraft designs to configure the settings the same, and
hence the analysis of performance and stability, as well
as the structural calculation. In order to expedite,
facilitate and provide some degree of security in results

held programming calculations in C + + language. The
proposal is still to provide the IFPI Aerodesign academic
project a computational tool able to speed with
reliability, initial calculations of aerodynamic design. The
proposed project evaluates profile data Aerodesign wing
design. In future, it will be extended to other areas of
aircraft design, such as performance and stability.

KEY‐WORDS: profile, aerodynamic, source code, programming

PROGRAMAÇÃO DAS EQUAÇÕES QUE ENVOLVEM PERFIS AERODINÂMICOS
INTRODUÇÃO
A aerodinâmica é o estudo do movimento de fluidos gasosos, relativo às suas
propriedades e características, e às forças que exercem em corpos sólidos neles imersos. A
aerodinâmica está presente em todo o desenvolvimento do projeto de aeronaves. Uma das
primeiras etapas do projeto corresponde ao estudo e a seleção de perfis aerodinâmicos para
fabricação das superfícies sustentadoras da aeronave.
Algumas características dos perfis são obtidas através de softwares como o PROFILI e o
XFRL5, entretanto estes não determinam alguns parâmetros como: o número de Reynolds, o
da curva cl versus α para um perfil, o coeficiente angular
da curva cm
coeficiente angular
versus α, as forças aerodinâmicas e momentos em perfis e a localização do centro aerodinâmico
de um perfil, tais paramentos são aplicados em outros aspectos do projeto, como na análise de
desempenho e estabilidade. Estes podem ser calculados a partir de valores fornecidos por estes
softwares.
Com o intuito de agilizar e facilitar na determinação destes parâmetros que serão usados
ao longo de todo o projeto de uma aeronave programou‐se os cálculos de aerodinâmica de
perfis, tomando como base modelos analíticos, que serão apresentados mais adiante, e uma
linguagem de programação para desenvolvimento e análise dos cálculos ‐ Linguagem C++.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a programação dos cálculos de perfis aerodinâmicos, primeiramente, foi realizada
uma pesquisa detalhada em livros sobre as principais equações envolvidas para a seleção do
melhor perfil a ser utilizado para a fabricação de superfícies sustentadoras de uma aeronave. De
acordo com a pesquisa minuciosa as variáveis selecionadas foram:

Determinação do número de Reynolds ( ): Segundo Fox (2010), o número de
Reynolds é usado em mecânica dos fluidos para o cálculo do regime de escoamento de
determinado fluido sobre uma superfície, com isso podemos determinar as características do
escoamento. Para escoamentos sobre asas de aviões, o fluxo se torna turbulento para valores de
Reynolds da ordem de 1 x 10 , sendo que para valores abaixo o fluxo é geralmente laminar.
O número de Reynolds representa um fator muito importante para a escolha e análise
adequada das características aerodinâmicas de um perfil, uma vez que a eficiência de um perfil
em gerar sustentação e arrasto está intimamente relacionada ao número de Reynolds obtido.
Este qual pode ser expresso em função da corda média aerodinâmica do perfil da seguinte forma:
. . ̅
equação (1)
Para chegar a este número, é necessário que sejam fornecidos os valores da velocidade de
escoamento , a densidade do Ar ρ, a viscosidade dinâmica do ar µ e a corda ̅. Salientamos que
estes valores nos quais utilizamos para calcular o número de Reynolds devem ser apresentados,
anteriormente, no projeto principal da aeronave.



Determinação do coeficiente angular
da curva cl versus α para um perfil: A
curva versus α para um perfil é obtida através de softwares livres como o Profili e o Xfrl5, esta
nos fornece a variação no coeficiente de sustentação do perfil em relação ao ângulo de ataque
α. Estas curvas possuem formas diferentes para cada perfil analisado, assim sendo, varia de
acordo com a forma do perfil e o número de Reynolds utilizado. O coeficiente angular
é
determinado a partir da equação abaixo:
equação (2)

Determinação do coeficiente angular
da curva
versus α: A determinação do
coeficiente angular
da curva
versus α também pode ser calculado de maneira similar ao
modelo utilizado para o cálculo do coeficiente angular
da curva versus α para um perfil.
Ambos os coeficientes,
e
, serão utilizados na determinação da posição do centro
aerodinâmico do perfil.
equação (3)


Cálculos das forças aerodinâmicas e momentos em perfis: Algumas das
características aerodinâmicas mais importantes para a seleção de um perfil é a capacidade do
mesmo em gerar sustentação e arrasto, além do momento que tende a rotacionar o perfil.
Para avaliar essas características é necessário determinar as forças de sustentação,
arrasto e o momento ao redor do centro aerodinâmico que influenciará nos critérios de
estabilidade da aeronave.
A força de sustentação gerada por um perfil pode ser calculada através da seguinte
equação:
. . . .
equação (4)
Onde representa a força de sustentação gerada pelo perfil, e os valores de são obtidos
a partir da curva característica versus α.
De forma similar, a força de arrasto e o momento podem ser determinados,
respectivamente, com as equações abaixo:
. .
⁄

. .
. .

equação (5)
. .

equação (6)


Determinação da localização do centro aerodinâmico de um perfil: O centro
aerodinâmico é definido, segundo a teoria de perfis, como o ponto em torno do qual o
coeficiente de momento não muda com variações do ângulo de ataque. Para perfis ideais está
situado exatamente a 25% da corda, a partir do bordo de ataque. Nos perfis reais a posição é

próxima do ponto de 25% da corda. Como neste ponto o momento independe do ângulo de
ataque, a posição do centro aerodinâmico pode ser calculada apenas em função dos coeficientes
e
.
equação (7)

Uma vez selecionadas as principais equações, a etapa seguinte foi a escrita das mesmas
em linguagem de programação C++, no software Dev C++. Como se trata de vários cálculos,
optou‐se por criar um Menu, permitindo ao usuário escolher o cálculo, dentre os citados acima,
que deseja executar. A Figura 1 parte do código‐fonte, e a figura 2 mostra o respectivo Menu.

Figura 1‐ Código‐fonte.

Figura 2‐ Menu contendo as opções de
cálculo para o perfil.

Observe na Figura 2 como funciona o código‐ fonte para o cálculo do Número de
Reynolds. Para tanto, considere a velocidade de escoamento =16 m/s, a densidade do ar
ρ=1,225 kg/m3, a viscosidade dinâmica do ar µ= 1,7894x10‐5 kg/m.s, e a corda ̅= 0,3111 m; tais
dados pertencem ao Projeto 2014 da Equipe Sol do Equador de Aerodesign do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí‐ IFPI.
Para realizar o cálculo do Número de Reynolds, primeiramente abre‐se o código‐fonte
contido no software Dev C++ e clica no Menu Executar, na barra de ferramentas, e depois em
Compilar & Executar. Em seguida, digita‐se o número correspondente ao cálculo que se deseja

realizar; neste caso, o número 1, correspondente ao Número de Reynolds. Por fim, inserem‐se os
valores das respectivas variáveis solicitadas para o cálculo em questão, sendo que cada valor
deve ser seguido de um Enter.

Figura 3‐ Cálculo do Número de Reynolds, usando o código‐fonte.
Observe como funciona o código‐ fonte para o cálculo dos coeficientes a0 e m0, e da
posição do centro aerodinâmico, considerando, para isso, os dados do gráfico da Figura 4 obtidos
do programa Profili 2.16.

Figura 4‐ Gráfico Cl versus α e Cm versus α.
Para estes cálculos escolhe‐se a região mais linear do gráfico e obtém‐se os valores de cl e
seu correspondente valor de α, excutamos o código fonte novamente e escolhemos no Menu a
opção 5 ‐ Cálculo da Posição do Centro Aerodinâmico do Perfil, onde será realizado o cálculo dos
coeficientes a0 e m0, assim como a posição do centro aerodinâmico do perfil. Para o cálculo de
a0 digita‐se os valores de cl1 e α1, aperta um enter e insere‐se os valores de cl2 e α2; estes
mesmos procedimentos devem ser realizados para o cálculo de m0, digitando os valores de m1e
α1 clicando em enter e digitando os valores de m2 e α2. O código fonte fornecerá os valores de
m0 e a0, respectivamente nesta ordem. Como a posição do centro aerodinâmico depende
apenas destes dois coeficientes, a posição já é mostrada junto com estes coeficientes. A Figura 4
mostra estes valores. Os valores dos ângulos e de seus respectivos coeficientes foram obtidos,
com mais precisão a partir de uma tabela fornecida pelo próprio Profili 2.16, cuja relevância não
é tão importante para este trabalho.
Para determinação das forças aerodinâmicas executa‐se o código‐fonte novamente,
escolhendo no Menu o número correspondente à força aerodinâmica que se deseja calcular,
como força de sustentação, força de arrasto ou momento aerodinâmico; depois é só inserir os
valores correspondentes às variáveis da força desejada, apertando‐se um Enter após a inserção
de cada valor. Pode‐se ainda obter diversos valores para cada força, primeiramente
determinando a quantidade de valores desejável, e, depois, inserindo‐se os valores
correspondentes às variáveis da força desejada, variando os valores dos coeficientes cl, cm e cd.
As Figuras 5 e 6 ilustra o cálculo no código‐fonte para a Força de Sustentação.

É importante observar que, ao finalizar qualquer um dos cálculos, ao pressionar qualquer
tecla, a janela executável do código fecha automaticamente.

Figura 5‐ Determinação dos coeficientes e da
posição do centro aerodinâmico

Figura 6‐ Determinação da força de
sustentação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Mediante a execução do código‐fonte foi possível determinar de forma rápida e precisa o
cálculo dos parâmetros de aerodinâmica, tais como o Número de Reynolds, os coeficientes
angulares das curvas Cl versus α, Cm versus α e a Posição do Centro Aerodinâmico do Perfil, bem
como as Forças Aerodinâmicas.
Na determinação da posição do centro aerodinâmico, o código‐fonte fornece, além do
valor propriamente dito da posição, a localização em porcentagem, indicando se posição está à
frente, atrás ou na posição c/4.
Para todos os cálculos realizados, os valores encontrados apresentam uma precisão de
quatro casas decimais.

CONCLUSÃO
A aerodinâmica é fundamental para o projeto de aeronaves, uma vez que o estudo e a
seleção de perfis aerodinâmicos para a fabricação das superfícies sustentadoras de aviões

constitui‐se uma das primeiras fases do projeto.
As características iniciais dos perfis são obtidas através de softwares como o PROFILI e o
XFRL5, porém, certos cálculos, como: a determinação do número de Reynolds, determinação do
coeficiente angular (a0) da curva cl versus α para um perfil, determinação do coeficiente angular
(m0) da curva cm versus α, cálculos das forças aerodinâmicas e momentos em perfis e a
determinação da localização do centro aerodinâmico de um perfil, precisam ser calculados a
partir de valores fornecidos por estes softwares. Diante disso, desenvolveu‐se esse código‐fonte
capaz de realizar, com uma precisão de quatro casas decimais, rapidez e precisão todos esses
cálculos.
Por fim, ao longo deste trabalho foi possível verificar como o código‐fonte em questão é fácil de
manusear e bem versátil na inserção dos valores das respectivas variáveis requeridas em cada
modelo analítico.
REFERÊNCIAS
1. ANDERSON, JOHN DAVID. Fundamentals of Aerodynamics. 3º rd ed. McGraw‐ Hill. New York,
2001.
2. RODRIGUES, LUIZ EDUARDO MIRANDA J. Fundamentos da Engenharia Aeronáutica. 1º ed.
Cengage Learning. São Paulo, 2013.
3. ROSA, EDISON D. Introdução ao Projeto Aeronáutico: uma contribuição à Competição SAE
Aerodesign. 1º ed. UFSC/GRANTE. Florianópolis, 2006.

