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Introdução
As baleias são os maiores mamíferos
que habitam o planeta e suas características
físicas despertam o interesse de pesquisa em
áreas que vão além das ciências biológicas.
Fish et al. (1995) caracterizaram a
nadadeira de uma baleia Jubarte, destacando
os
seus
parâmetros
geométricos
e
determinando
o
seu
desempenho
hidrodinâmico. Posteriormente, Levshin et al.
(2007)
apresenta
ensaios
em
túneis
hidrodinâmicos do perfil NACA 634-021
baseline e outros com protuberâncias em
seus bordos de ataque, obtendo como
resultados
numéricos
melhoria
no
desempenho de arrasto e sustentação.

Objetivo
Caracterizar o ponto de descolamento
da
camada
limite
fluidodinâmica
em
aerofólios e relacioná-los com as forças de
sustentação.

Material e Métodos
Os perfis aerodinâmicos utilizados no
estudos foram baseados nos propostos por
Levshin et al.(2007), foram impressos usando
uma impressora 3D, e com posterior
acabamento
superficial
por
meio
de
polimento.
Os ensaios foram conduzidos em um
túnel hidrodinâmico vertical disponível na
FEIS-DEM (Laboratório de Visualização de
Escoamentos). Em cada ensaio os perfis
foram fixados em ângulos de ataques, e a
vazão de água no túnel foi controlada para
obtenção
de
números
de
Reynolds
específicos.
O
escoamento
foi
então
fotografado para posterior análise.

Resultados e Discussão
Na Figura 1 são apresentados os
resultados obtidos para o ângulo de ataque
de 6O e numero de Reynolds 1400.
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Os perfis com protuberância tiveram o
descolamento da camada limite mais próximo
ao bordo de fuga, para ambos os casos:
injeção de corante no pico e no vale da
protuberância. Isto evidencia maior força de
sustentação nos perfis com protuberância,
resultados que concordam com os numéricos
de Levshin et al. (2007).
Figura 1. Ensaio dos aerofólios.

Os resultados completos deste trabalho serão
publicados em Bocalon et al. (2019).

Conclusões
Os resultados obtidos corroboram os
observados por Levshin et al. (2007). O
aerofólio 634-021 (4S) pode ser considerado o
aerofólio com maior sustentação dentre os
estudados e é um aerofólio viável para uso na
indústria.
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