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RESUMO 
 
 

A constante busca por projetos com alta performance aerodinâmica, é uma das principais 
preocupações para um engenheiro aeronáutico, o que impulsionou o desenvolvimento de 
diversos métodos experimentais e computacionais para análises aerodinâmicas. Com o 
advento dessas novas tecnologias que auxiliam o projetista na escolha do perfil aerodinâmico 
indicado para o seu projeto, tornou-se possível otimizar o processo criativo de novos modelos 
aeronáuticos. A performance de uma aeronave seja ela tripulada ou remotamente controlada, 
está diretamente ligada ao perfil aerodinâmico empregado no projeto de suas asas, o 
desenvolvimento de perfis com melhores níveis de eficiência, são fundamentais para o êxito do 
projeto, pois garantem a eficiência necessária para o voo, aumentando a estabilidade da 
aeronave e gerando ganhos consideráveis de autonomia. O objetivo do projeto de pesquisa foi 
realizar a análise experimental e computacional dos seguintes perfis aerodinâmicos: Selig 1223 
e Eppler 423, onde cada um apresenta as diferenças definidas por seus respectivos 
fabricantes, como borda de ataque, borda de fuga e curvaturas do extradorso e intradorso, 
entretanto apresentam a mesma corda, que é uma linha imaginaria que liga o bordo de ataque 
ao bordo de fuga. Para efetuar a análise experimental dos parâmetros aerodinâmicos dos 
referidos perfis, empregou-se equipamentos como o túnel de vento que esta alojado no hangar 
da Universidade de Taubaté e um software especifico do equipamento para o tratamento dos 
dados obtidos experimentalmente, os quais são extremamente eficientes e possibilitará a 
criação de um projeto de aeronaves não tripuladas, ou seja, modelos rádio controlados. 
Obtendo assim os parâmetros de desempenhos mais importantes, como força geradora de 
sustentação, que é perpendicular ao vento relativo sendo essa a componente da resultante 
aerodinâmica que é a força útil do aerofólio, e o arrasto induzido que é paralelo a direção do 
vento relativo e é um componente da resultante aerodinâmica geralmente nocivo e que deve 
ser reduzido ao mínimo possível. Para realizar a análise computacional, foi empregado o 
software XFLR5 que é uma extensão do conceituado XFOIL, um programa interativo para o 
desenvolvimento e análise de aerofólios subsônicos. O software consiste em uma coleção de 
rotinas que promovem várias funções úteis para uma análise completa de um perfil 
aerodinâmico, tais como: análise de descolamento do fluido, previsão de sustentação e arrasto 
sob diversos valores Reynolds e velocidades. Os perfis selecionados para a pesquisa foram 
escolhidos em função de serem amplamente empregados em projetos de diversas aeronaves 
não tripuladas, como a já construída pela equipe formada por alunos e professores da 
Universidade de Taubaté para participar do campeonato de Aerodesign promovido pela Sae 
Brasil, que utiliza o perfil Selig 1223, na estrutura de suas asas. Os resultados apresentam a 
comparação de desempenho entre os modelos estudados, ou seja, geração de forças 
sustentadoras, e forças de arrasto induzido, geradas pelos perfis de diferentes fabricantes. 


