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Resumo 

O aumento das velocidades ferroviárias suscita preocupações no que diz respeito à aerodinâmica de comboios, não 

só devido à poupança de energia, mas também em virtude do seu papel na estabilidade em operação, conforto dos 

passageiros e impactos ambientais. Deste modo, este estudo visa caracterizar e melhorar o desempenho 

aerodinâmico de um comboio ligeiro de alta-velocidade. Simulações numéricas do escoamento em torno do 

comboio foram realizadas com o Star-CCM +, sugerindo um coeficiente de resistência menor do que o habitual, o 

que é uma consequência da forma altamente fuselada do veículo.  

Existem, no entanto, separações tridimensionais da camada de limite que originam vórtices longitudinais ao longo 

da fuselagem do comboio, conduzindo a aumentos na resistência, no ruído e nas instabilidades. A fim de atrasar 

ou mesmo eliminar separações tridimensionais, foi redesenhada por completo a secção traseira, tendo-se 

construído seis fuselagens diferentes. Através do aumento do comprimento da fuselagem, da introdução de um 

difusor no fundo do comboio e da colocação de uma cavidade na extremidade da secção traseira, foram 

conseguidas reduções no coeficiente de resistência de 26%, a um ângulo de guinada nulo. No entanto, modificar a 

geometria não é o suficiente para reduzir a tridimensionalidade do escoamento a ângulos de guinada não-nulos. 

Por isso, foram implementados mecanismos de controlo aerodinâmico ativo na superfície superior da secção 

traseira, combinando sucção e sopro. Estas alterações resultaram na redução da tridimensionalidade do 

escoamento, diminuindo também a resistência, o carregamento lateral e o consumo de energia relativamente à 

configuração original do veículo. 

Palavras-chave: aerodinâmica de comboios, comboio ligeiro, alta-velocidade, camada limite tridimensional, 

separação do escoamento, controlo aerodinâmico ativo, vórtices longitudinais. 
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Abstract 

The increasing railway velocities raise concerns regarding the aerodynamics of trains, not only due to energy 

savings but also because of its role in running stability, passenger comfort, and environmental impacts. Thereby, 

this study aims both to characterize and improve the aerodynamic performance of a lightweight high-speed train. 

Numerical simulations of the flow around the train were performed with Star-CCM+, suggesting a drag coefficient 

lower than usual, which is a consequence of the vehicle’s highly streamlined shape.  

There are, however, three-dimensional boundary layer separations that originate longitudinal vortices along the 

train’s fuselage, leading to increases in drag, noise and instabilities. In order to delay or even remove three-

dimensional separations, a complete redesign of the train’s rear section was performed, resulting in six different 

fuselages. By increasing the length of the fuselage and introducing a diffuser at its bottom as well as placing a 

cavity on the edge of the rear section, drag coefficient reductions around 26% were achieved, at a zero-yaw angle. 

Nevertheless, changing the geometry was not enough to reduce the three-dimensionality of the flow at non-zero 

yaw angles. Thus, active flow mechanisms, combining suction and blowing, were placed at the top surface of the 

rear section. Besides reducing the three-dimensionality of the flow, the modifications decreased the drag and lateral 

forces also lowering the energy consumption comparing to the original vehicle. 

Keywords: train aerodynamics, lightweight train, high-speed, three-dimensional boundary layer, flow separation, 

active-flow control, longitudinal vortices. 
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Capítulo 1 

 

1 Introdução 

1.1 Contextualização geral da ferrovia de alta-velocidade 

A ferrovia de alta-velocidade teve início em 1964, no Japão, com a inauguração da linha Tokaido Shinkansen. O 

sucesso desta linha motivou outros países a desenvolverem os seus próprios sistemas de alta-velocidade, existindo 

na atualidade milhares de quilómetros de linhas de alta-velocidade no mundo. Os obstáculos à expansão destas 

linhas são: 

• Os elevados custos de investimento e de manutenção [1];  

• Os impactos ambientais e paisagísticos que o traçado da linha impõe [1]; 

• Não resolverem os problemas do transporte nas regiões intermédias entre as estações, que distam pelos 

menos 70 km [2], [3]. 

Ainda assim, existem claras razões para que a alta-velocidade se mantenha relevante. É verdade que todos os 

serviços ferroviários dependem, de forma mais ou menos direta, de subsídios estatais, mas alguns autores (por 

exemplo, Coutinho [4]) sustentam que um sistema ferroviário bem projetado poderia ter custos externos1 inferiores 

aos de outras opções modais. Sendo o comboio o concorrente direto do automóvel na gama de curtas a médias 

distâncias, a transferência do tráfego rodoviário para o caminho de ferro teria o potencial de reduzir a sinistralidade 

e a agressão ambiental, com impactos significativos na qualidade de vida da população [5]. Além disso, como os 

comboios de alta-velocidade são elétricos, a sustentabilidade energética do sistema depende dos processos de 

produção de energia elétrica no país. 

Se no passado a aerodinâmica de comboios era um assunto de menor importância pelas baixas velocidades de 

circulação, na atualidade atingem-se velocidades superiores a 300 km/h.  Uma vez que as forças aerodinâmicas 

variam quadraticamente com a velocidade, a consideração da resistência aerodinâmica, vibrações e ruído, é agora 

um ponto fulcral no projeto destes veículos, devido ao seu impacto direto no consumo energético e na estabilidade. 

 
1 Classificam-se como externos aqueles custos ou benefícios que não são tidos diretamente em conta por quem toma uma 

decisão. Por exemplo, a despesa de limpar um parque depois de um concerto é externa para quem o sujou; a depreciação de 
uma rua ocasionada pelo ruído do tráfego automóvel é um custo externo para os automobilistas. Analogamente, a valorização 
de uma área em virtude dos acessos rodoviários é um benefício externo para quem proporciona esses acessos, a valorização de 
uma área devida à proximidade de uma estação é um benefício externo para quem construiu a estação. Coutinho et. al., 2010 
definem os custos externos como a quantificação monetária dos problemas ou benefícios associados a um dado serviço ou 
processo como um custo sobre a sociedade. 
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1.2 Motivação 

Este estudo debruça-se assim sobre a aerodinâmica de um comboio ligeiro de alta-velocidade em fase de projeto. 

Proposto por André [6], é constituído por apenas por um veículo e destina-se a funcionar nas linhas ferroviárias 

convencionais portuguesas, a uma velocidade de 250 km/h, reduzindo o investimento em infraestruturas e o 

impacto ambiental e paisagístico da construção de novas linhas.  

A filosofia em que se insere de transporte de pequenos volumes de passageiros com uma grande frequência, dita 

que possua dimensões reduzidas quando comparado com composições convencionais. Esta característica, permite 

recorrer a materiais disponibilizados pela indústria rodoviária no seu fabrico, e assim, diminuir também o custo de 

aquisição e manutenção. Consequentemente, é bastante mais leve que o usual2. Se este aspeto é positivo no que 

respeita a consumos, representa um sério desafio em termos de estabilidade e eleva em importância o estudo da 

aerodinâmica do veículo. Transportando substancialmente menos passageiros, consegue mesmo assim ser mais 

eficiente em termos energéticos que composições de alta-velocidade tradicionais, tendo em conta o baixo 

coeficiente de resistência para que apontam estudos anteriores3.  

Melhorias adicionais no comportamento deste veículo só são possíveis através de um conhecimento aprofundado 

do escoamento em torno do mesmo, o qual foi conseguido através da Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD), 

uma ferramenta versátil de utilidade indiscutível e importância crescente na indústria. 

1.3 Comboio ligeiro de alta-velocidade 

O comboio ligeiro é um veículo muito fuselado, com 40 lugares sentados e uma tara aproximada de 12 toneladas 

(Figura 1.1). 

 

Figura 1.1: Configuração base do comboio ligeiro de alta-velocidade. 

Possui um comprimento total de 18 m, sendo composto por uma secção cilíndrica central com 8,8 m de 

comprimento, e pelas secções dianteira e traseira, simétricas, e com 4,6 m de comprimento. A sua área frontal é 

de 7,3 m2, tendo 2,66 m de altura e 3,05 m de largura, como indicado na Figura 1.2.  

 
2 A tara comum de um comboio de alta-velocidade é de 1000 kg por passageiro. Espera-se que a tara do comboio ligeiro se 
situe entre 250 e 300 kg por passageiro. 

3 Considerando que um comboio de alta-velocidade convencional transporta 400 passageiros, possui um CD~1 e uma área 
frontal de 12 m2, enquanto que o comboio ligeiro transporta 40 passageiros, possuindo um CD~0,1 e uma área frontal de 7,3 
m2, a razão das forças de resistência por passageiro, e consequentemente dos consumos, é da ordem dos 1,6. 
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Figura 1.2: Representação esquemática do comboio ligeiro. O habitáculo é composto pela secção cilíndrica central e 60 cm 
de cada uma das secções dianteira e traseira, contabilizando 10 m de comprimento. 

Neste estudo, simplificou-se a zona inferior do comboio, o que significa que nem as rodas nem a caixa de ar, entre 

o comboio e a linha, são modeladas. Dado que as rodas estão praticamente embutidas na carenagem devido à 

existência de saias laterais, não se crê que estas simplificações tenham impactos consideráveis no escoamento [7]. 

O fundo do comboio fica assim a uma distância de 18 cm do chão, como detalhado na Figura 1.3. 

 

Figura 1.3: Simplificações realizadas na construção do modelo 

1.4 Aerodinâmica de um comboio ligeiro: características e 

desafios 

Estudos anteriores, tanto de natureza numérica como experimental, sugerem valores para o coeficiente de 

resistência bastante abaixo do que seria expectável. Os resultados desses estudos encontram-se resumidos no 

Quadro 1.1. 

CD Observações Fonte 

0,081 Cálculo numérico [7] 

0,098 Cálculo numérico [8] 

0,150 Ensaio de outros veículos fuselados [6][7] 

0,160 Ensaio experimental (ReL = 8E+5) [7] 

Quadro 1.1: Estimativas do valor do coeficiente de resistência da geometria base do comboio ligeiro. 

A boa performance aerodinâmica do comboio pode ser justificada pela suavidade das suas curvaturas, que 

permitem que o escoamento seja praticamente potencial com a exceção da esteira e das camadas de corte nas 

paredes. A maximização do raio de curvatura entre o tejadilho e as paredes laterais parece eliminar separações em 

larga escala, do lado de sotavento, até um ângulo de guinada de 17º [7], o que se traduz numa maior simetria da 

pressão estática em ambos os lados do comboio, com impacto direto na estabilidade lateral.  
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Em comboios longos, a camada limite é muito espessa ao fim de um certo número de carruagens, o que implica 

que o segmento traseiro tem pouca influência na resistência da composição. Por outro lado, em comboios curtos é 

possível atuar sobre a camada limite da retaguarda, de modo a conseguir acréscimos de pressão e, 

consequentemente, reduzir a resistência aerodinâmica. Pedro [8], partindo deste pressuposto, conseguiu uma 

redução de 2% no coeficiente de resistência, através da implementação de sucção na secção traseira do comboio.  

Hucho e Sovran [9]  fornecem outra pista quanto a uma possível forma de reduzir a resistência. Acontece que o 

ângulo entre o tejadilho e a carenagem da secção traseira é de 30º, o que segundo os autores é o pior ângulo em 

termos de resistência. Isto sugere que uma redução na inclinação do tejadilho da traseira, pode levar a uma 

diminuição da resistência aerodinâmica, como mostra a Figura 1.4. Apesar dos resultados se destinarem a 

automóveis, as dimensões do comboio ligeiro podem fazer com que se lhe adequem de igual modo.  

 

Figura 1.4: Evolução do CD com o ângulo de inclinação entre o tejadilho e a carenagem da secção traseira de um veículo do 
tipo fastback. Extraído de [9]. 

Esta possibilidade é na realidade uma das mais interessantes. Uma vez que apenas o desenho da carenagem 

dianteira foi alvo de estudo, a secção traseira acabou por ser obtida por simetria. Um redesenho do segmento 

traseiro tendo em conta as condições do escoamento nessa zona , pode ser a forma mais eficaz de reduzir a 

resistência, como assinala André [6]. 

Outra preocupação que este veículo coloca, por ser muito leve, é que de modo a garantir tanto a aderência à tração 

como um acréscimo da estabilidade, o coeficiente de sustentação deve ser ligeiramente negativo. Por outro lado, 

um coeficiente demasiado negativo pode traduzir-se em desconforto para os passageiros, devido a variações no 

carregamento vertical. Estas variações ocorrem devido à interação do fundo do comboio com a própria linha – por 

exemplo, o escoamento no fundo do veículo quando este circula numa ponte cujo tabuleiro é poroso, difere do que 

existe na presença do balastro usual. Estudos numéricos anteriores apontam para um CL próximo de -0,1 e é de 

interesse que esse valor não seja alterado em excesso. 
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1.4.1 Camada limite tridimensional 

Tendo a carenagem do veículo um elevado grau de tridimensionalidade, a camada limite que se desenvolve na sua 

superfície é inevitavelmente tridimensional. Compreender as bases e consequências deste aspeto do escoamento é 

indispensável a qualquer tentativa em melhorá-lo. 

1.4.1.1 Torção da camada limite 

Uma camada limite tridimensional origina-se pela incidência de ventos não alinhados com o eixo longitudinal do 

veículo e pelo escoamento em superfícies com curvatura. Em ambos os casos surgem gradientes de pressão 

paralelos à superfície e transversais às linhas de corrente do escoamento exterior, que torcem o perfil de 

velocidades da camada limite.  

No caso de superfícies com curvatura, a torção ocorre devido à necessidade de conservar o equilíbrio entre o 

gradiente radial de pressão e a força centrífuga por unidade de volume – mecanismo denominado por escoamento 

secundário de Prandtl de primeira espécie [10]. De acordo com a equação que define o equilíbrio radial –   

dp/dr = ρU2/r – as linhas de corrente que possuem menor velocidade sofrem uma maior deflexão, o que justifica 

que a torção máxima ocorra a 10-15% da espessura da camada limite, isto é, junto à parede onde as velocidades 

são menores. 

1.4.1.2 Separação tridimensional 

Em escoamento bidimensional, a separação da camada limite dá-se pela reversão do escoamento junto à parede, 

devido ao efeito de um gradiente de pressão adverso suficientemente intenso. No entanto, em escoamento 

tridimensional, a separação pode ocorrer pelo efeito da torção da camada limite, mesmo na ausência de qualquer 

gradiente de pressão adverso na direção longitudinal. 

Em funcionamento sob a influência de ventos cruzados, a concordância entre o tejadilho e a carenagem lateral do 

lado de sotavento é uma zona de provável separação do escoamento (Figura 1.5a). Considerando um elemento de 

área da superfície do veículo, a Figura 1.5b demonstra que o raio de concordância entre as duas superfícies provoca 

a deflexão do escoamento. A separação tridimensional ocorre quando as linhas de tensão de corte superficial 

convergem ao longo de uma linha de separação (Figura 1.5b), o que corresponde a um afastamento  das linhas de 

corrente do escoamento exterior da superfície (Figura 1.6a), com formação de vórtices longitudinais (Figura 1.6b).  

Este fenómeno ocorre pela conservação do caudal mássico do tubo de corrente: a uma diminuição da largura do 

tubo  ℓ corresponde um aumento da altura 𝒶, ou seja, à medida que as linhas de tensão de corte se aproximam, o 

escoamento afasta-se da superfície (Figura 1.6a). Igualmente, espera-se este tipo de comportamento, na mesma 

zona, mas junto à aresta do fundo do comboio com a carenagem lateral. Na secção traseira, também foram 

identificados vórtices longitudinais contra rotativos ([6]–[8]), mesmo na ausência de ventos  (Figura 1.7). 
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Figura 1.5: Separação da camada limite na concordância entre o tejadilho e a carenagem lateral devido a torção da camada 

limite. 

 

 

Figura 1.6: Mecanismo de separação da camada limite (a) e a consequente formação de um vórtice longitudinal na 
concordância entre o tejadilho e carenagem lateral (b). 

 

 

Figura 1.7: Vórtices longitudinais esperados na secção traseira da geometria base. Extraído de [6]. 
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1.4.2 Formas de controlar o escoamento 

Com base no que foi apresentado nas secções anteriores, atuar na secção traseira pode ser a melhor aposta no que 

diz respeito à melhoria do desempenho aerodinâmico do comboio. 

Uma vez que o comboio ligeiro ainda se encontra em fase de projeto, uma alteração da geometria é uma 

possibilidade viável. Este redesenho da secção deve diminuir a inclinação da carenagem traseira e reduzir a 

tridimensionalidade do escoamento nessa zona. À primeira vista, estes dois objetivos podem ser conciliados por 

um aumento do comprimento da secção, que permite obter afilamentos suaves tanto em planta como em alçado. 

A implementação de controlo ativo é outra das hipóteses e pode até ser usado em conjugação com a anterior.  A 

ideia subjacente à utilização de sopro ou sucção é atrasar, ou mesmo eliminar, separações tridimensionais através 

do redireccionamento do escoamento pela injeção ou remoção de fluido, respetivamente. Uma vez que a 

componente transversal do escoamento possui velocidades muito inferiores às da componente longitudinal, poderá 

ser mais vantajoso atuar sobre a primeira, como sugere Pereira [7]. Interessa neste caso tirar máximo partido da 

energia gasta, o que implica realizar sucção num ponto e injetar o fluido extraído da camada limite noutro.  

Outra questão, prende-se com a imprevisibilidade das zonas de separação na geometria base. As curvaturas do 

comboio original não deixam prever onde separará o escoamento e essas zonas de separação devem ser móveis 

durante o funcionamento do veículo. Seria útil introduzir aresta vivas que forçassem a separação, podendo-se 

depois confinar o escoamento separado a um qualquer tipo de cavidade na extremidade da secção traseira. 

1.5 Objetivos da dissertação 

Com este estudo pretendeu-se caracterizar e melhorar o desempenho aerodinâmico do comboio ligeiro de alta-

velocidade. Para identificar as principais características do escoamento em torno do veículo, realizaram-se 

simulações numéricas a vários ângulos de guinada, que permitiram tomar decisões quanto à melhor forma de 

intervir no escoamento. As duas abordagens tomadas foram o redesenho da secção traseira e a implementação de 

controlo ativo.  

O principal objetivo deste trabalho foi a redução da resistência aerodinâmica, devido ao seu impacto direto no 

consumo de energia e, consequentemente, nos custos de operação e no impacto ambiental. Ainda assim, melhorias 

nas áreas da estabilidade e aeroacústica podem ter sido alcançadas como um subproduto, uma vez que aquilo que 

diminui a resistência  parece melhorar as características globais do escoamento, reduzindo as vibrações e o ruído 

aerodinâmico, como sugere André [6]. 

1.6 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação divide-se em 4 capítulos principais: 

• O capítulo 2 descreve os pressupostos em que se basearam as simulações numéricas, apresentando o 

domínio, as respetivas condições fronteiras e o processo de geração da malha computacional. Aborda 

também a criação de um modelo CAD da geometria base do comboio ligeiro. 
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• O capítulo 3 é a principal secção deste trabalho. Apresenta os resultados obtidos por intermédio de 

simulações numéricas e ensaios experimentais, caracterizando também o escoamento em torno da 

geometria base. Apresenta as várias modificações realizadas ao segmento traseiro e os casos de 

implementação de controlo aerodinâmico ativo, distinguindo os que consideramos ser boas alternativas 

ao desenho original do veículo.  

• O capítulo 4 analisa e compara as alternativas ao comboio original do ponto de vista energético, de modo 

a perceber se são viáveis ou devem ser rejeitadas. É também realizado um estudo à estabilidade ao derrube 

da geometria base do comboio ligeiro. 

• O capítulo 5 sumariza as principais contribuições desta dissertação e apresenta sugestões quanto a 

possíveis trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

 

2 Simulações Numéricas 

2.1 Especificação do problema  

O traçado típico de uma linha ferroviária implica o funcionamento sob diversas condições atmosféricas: a 

circulação em campo aberto difere da circulação em aterro e da circulação em trincheira; o cruzamento com outros 

comboios e a travessia de túneis originam fenómenos transientes que não existiriam noutras circunstâncias.  A 

análise de cada caso particular vai além do âmbito deste estudo, porém, tem sentido conjugar certas condições que 

sejam relevantes e testem o veículo na pior situação possível.  

A título de exemplo, considere-se a circulação sob o efeito de ventos cruzados. Muitas vezes, a velocidade do 

vento lateral incidente é relativamente baixa, porque o comboio está abrigado lateralmente por barreiras acústicas 

ou circula numa via em trincheira. No entanto, existe a hipótese de que parte da linha seja uma ponte elevada e 

muito exposta, o que significa ventos de velocidade superior, devido ao perfil de velocidades da camada limite 

atmosférica. Sendo assim, temos cenários que vão desde a ausência de vento lateral até ao pior caso possível, de 

um vento de velocidade elevada e quase uniforme ao longo da altura do comboio a incidir perpendicularmente ao 

eixo longitudinal do veículo, como pode acontecer na travessia duma ponte.  

 

Figura 2.1:  A travessia de aterros e pontes é a que mais desafios coloca à estabilidade dos comboios. Os aterros aceleram 
localmente a velocidade do vento, as pontes de cota elevada estão sujeitas a velocidades grandes devido ao perfil das 

camadas limite atmosféricas. 

A existência de ventos incidentes a 90º faz como que a velocidade do escoamento de aproximação, U∞, passe a 

ser a soma vetorial da velocidade do comboio, Ucomboio, com a velocidade do vento incidente, Uvento (Figura 2.2a). 

Assim, o escoamento de aproximação faz um ângulo de guinada, α, com o eixo longitudinal do comboio (Figura 

2.2b). 
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Figura 2.2: Equivalência entre o vento incidente perpendicular ao eixo longitudinal do veículo e o funcionamento a um 
ângulo de guinada correspondente. 

As simulações com vento lateral foram designadas pelo ângulo de guinada a que correspondem. Salienta-se 

também que a velocidade de circulação do comboio permanece constante independentemente do vento incidente 

pelo que o módulo da velocidade do escoamento de aproximação aumenta com o aumento do ângulo de guinada.  

As velocidades do vento e do escoamento de aproximação obtêm-se com fórmulas trigonométricas simples: 

 𝑈𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜  =  𝑈𝑐𝑜𝑚𝑏𝑜𝑖𝑜 . 𝑡𝑔 𝛼 (2.1) 

 𝑈∞  =  
𝑈𝑐𝑜𝑚𝑏𝑜𝑖𝑜

𝑐𝑜𝑠 𝛼
 (2.2) 

As quantidades escalares de mais interesse no decorrer das várias simulações são os coeficientes de resistência, 

CD, de sustentação, CL, e de força lateral, CY. Estes coeficientes definem-se da seguinte forma: 

 𝐶𝜙  =  
𝜙

1/2𝜌𝑈𝑟𝑒𝑓
2 𝐴𝑟𝑒𝑓

 (2.3) 

sendo 𝜙 a força de interesse, Uref a velocidade do comboio e Aref a sua área frontal. 

As forças obtidas através do Star-CCM+ são calculadas segundo os eixos x e y da malha, de modo que, quando se 

roda o comboio com um ângulo de guinada α relativamente ao referencial fixo, as componentes segundo x e 

segundo y não correspondem exatamente à força de resistência, D, e à força lateral, Y, definidas no referencial 

associado ao comboio, como a Figura 2.3 mostra.  

 

Figura 2.3: As forças exercidas sob o comboio ligeiro, a um ângulo de guinada, não correspondem diretamente às obtidas 

através do Star-CCM+. 
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A obtenção dos coeficientes de resistência e de força lateral é feita através de trigonometria simples: 

  
 

𝐶𝐷  =  𝐶𝐹𝑋
𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝐶𝐹𝑌

𝑠𝑒𝑛𝛼  

 

𝐶𝑌  =  𝐶𝐹𝑌
𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝐶𝐹𝑋

𝑠𝑒𝑛𝛼 

(2.4a) 

 

(2.4b) 

2.2 Pressupostos e capacidade computacional 

Admite-se que o ar possui uma densidade igual a 1,225 kg/m3 e uma viscosidade dinâmica de 1,789E-5 Pa ∙ s, 

constantes em todo o domínio, tal como são definidas pela ISA, ao nível do mar e a uma temperatura de 288.2 K. 

O número de Reynolds baseado no comprimento e velocidade do comboio e na viscosidade cinemática do fluido 

𝜐 é dado por:  

 𝑅𝑒𝐿  =   
𝑈𝑐𝑜𝑚𝑏𝑜𝑖𝑜 ∙ 𝐿

𝜐
=  8,63E7 (2.5) 

permitindo assumir que o escoamento se processa quase exclusivamente em regime turbulento. 

As equações de Navier-Stokes do campo médio (RANS) são resolvidas assumindo escoamento incompressível (o 

número de Mach é inferior a 0,3 a uma temperatura de 288,2 K) e suplementadas pelo modelo SST k-ω [11]. Este 

modelo de turbulência aparenta um bom comportamento na presença de gradientes de pressão adversos, zona de 

separação e escoamentos em rotação, além de permitir a integração até à parede, o que permite o cálculo da tensão 

de corte diretamente a partir da definição  [11] [22]. Uma vez que se pretende investigar a topologia do escoamento, 

nomeadamente zonas de separação tridimensional, e implementar controlo aerodinâmico, é assumido escoamento 

não-estacionário. 

As simulações foram realizadas num processador Intel Core i7-7700HQ com 2,8 GHz e uma memória RAM de 

16 GB, recorrendo ao software comercial Star-CCM+. O modelo geométrico do comboio e as posteriores 

modificações foram realizadas através do Solidworks.  

2.3 Construção do modelo geométrico 

Reproduzir num modelo computacional as suavidades que tornam este comboio num corpo eficiente do ponto de 

vista aerodinâmico revelou-se uma tarefa extremamente complexa e demorada, dado que a geometria base existia 

sob a forma dum ficheiro STL. 
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Figura 2.4: A geometria original existia sob a forma de uma malha com mais de 80 mil elementos, tornando a edição muito 
pouco prático ou mesmo impossível. 

Construir a geometria de raiz no Solidworks foi uma das primeiras opções a ser posta de lado, uma vez que se 

desconheciam ao certo as dimensões e raios de curvatura. A solução encontrada passou então por construir uma 

superfície tendo como ponto de partida o ficheiro inicial. 

O primeiro passo consistiu em importar o ficheiro para o Solidworks e construir planos que permitissem situar o 

comboio no espaço. Seguidamente, a malha foi dividida em 3 secções, as duas extremidades e a secção cilíndrica 

central como demonstra a Figura 2.5.  

 

Figura 2.5: A localização da malha no espaço através permitiu ter o controlo espacial necessário à criação do modelo 
geométrico do comboio-ligeiro. 

Sendo as secções dianteira e traseira simétricas, bastou modelar apenas uma delas. Para tal, intersetou-se a malha 

correspondente à secção dianteira com planos paralelos ao chão do comboio e construiu-se uma superfície através 

da ferramenta Loft. 

 

Figura 2.6: Na construção do modelo da carenagem dianteira foram utilizados 84 perfis criados pela intersecção de planos 
com a malha original. 
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Aproveitando a simetria das extremidades, espelhou-se a secção dianteira relativamente ao plano de simetria e 

uniram-se as secções através da ferramenta Loft, de modo a obter a secção cilíndrica central e fechar a geometria. 

 

 

Figura 2.7: A obtenção do modelo geométrico tornou possível realizar as modificações necessárias ao controlo aerodinâmico 
do comboio ligeiro. Foi uma etapa crucial do estudo. 

 

O desvio entre o modelo construído e a malha inicial está abaixo de 1 cm em toda a superfície do comboio, como 

demonstra a Figura 2.8.   

 

 

Figura 2.8: A ferramenta Mesh Deviation Analysis, nativa do Solidworks, permite visualizar o desvio do modelo construído 
relativamente a malha original. 

As modificações realizadas na geometria tiveram como base este modelo e foram construídas através de curvas de 

Bezier e do comando Loft. 
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Figura 2.9: A manutenção das curvaturas suaves que conferem ao comboio o seu bom desempenho aerodinâmico só foi 
conseguida através da conjugação de várias curvas de Bezier e da ferramenta Loft. 

2.4 Domínio computacional 

O domínio computacional consiste num paralelepípedo com as dimensões indicadas na Figura 2.10. O centroide 

do comboio encontra-se posicionado sobre a origem do referencial, estando o fundo do veículo a uma distância de 

18 cm do chão. O comboio está a uma distância de 55 m da face de entrada e a 127 m da face de saída e o coeficiente 

de bloqueamento com base na sua área frontal é de aproximadamente 0,6%, o que faz com que a localização das 

fronteiras tenha um efeito desprezável nos campos de velocidade e pressão na zona do comboio [12]. 

 

 

Figura 2.10: Esquematização do domínio computacional. 

 

O escoamento de aproximação é perpendicular à normal interior à face de entrada, sendo assim paralelo ao eixo 

longitudinal do domínio em todas as simulações. 
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Em simulações a um ângulo de guinada nulo, partindo do pressuposto de que da simetria do veículo resulta uma 

simetria do escoamento, utilizou-se um meio-domínio, com o objetivo de conseguir uma maior resolução, sem 

penalizações ao nível de esforço computacional.   

2.5 Condições fronteira 

As condições fronteiras aplicadas nas superfícies do domínio encontram-se identificadas no Quadro 2.1. 

Superfície 
Condição 

Fronteira 

Designação 

no Star-CCM+ 
Observações 

Entrada Velocidade imposta Velocity inlet 
- U∞ = 𝑓(α) 

- I = 1 % 

- TVR = 10 

Saída Pressão imposta Pressure outlet 
- p = 0 Pa 
- I = 10% 

- TVR = 100 

Comboio 
Parede impermeável com condição de não-
escorregamento 

Wall (no-slip) - 

Chão 
Parede impermeável com condição de 

escorregamento 
Wall (slip) - 

Superfícies laterais e 

teto 
Tensão de corte nula Symmetry plane - 

Ranhuras de sucção e 

sopro4 
Caudal mássico imposto Mass flow inlet - 

Quadro 2.1: Condições fronteira impostas nas superfícies do domínio. 

A seleção da intensidade da turbulência, I, assim como da razão entre viscosidade turbulenta e a viscosidade 

dinâmica, TVR, foi feita de modo a serem compatíveis com casos de baixa turbulência, próprios de escoamentos 

originários de fluido em repouso. É relevante salientar que se considerou, como primeira aproximação, que ambos 

os parâmetros são uma ordem de grandeza superiores na face de saída relativamente à face de entrada. 

2.6 Malha computacional 

O domínio computacional foi discretizado através de uma malha poliédrica não-estruturada, usando o gerador de 

malhas nativo do Star-CCM+. Este tipo de malha necessita de uma menor densidade que a tetraédrica para fornecer 

o mesmo nível de precisão, além de convergir com um menor número de iterações e menores resíduos, o que 

globalmente se traduz num menor tempo de simulação [13][14]. A malhas hexaédricas possuem essencialmente 

as mesmas vantagens que as poliédricas, no entanto, as últimas aparentam ter um melhor comportamento na 

presença de escoamentos não alinhados com a malha, o que sucede na região da esteira e quando se consideram 

ventos cruzados. 

 
4 Apenas se aplica às análises numéricas de geometrias com controlo ativo. 
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A malha poliédrica é complementada por zonas de elementos extrudidos a partir das faces de entrada e saída, de 

modo a aumentar a distância do veículo às fronteiras do domínio. Para melhor capturar as camadas limites que se 

desenvolvem ao longo das paredes, foi também criada uma camada de células prismáticas, paralelas à superfície 

do veículo e que o envolvem. 

Com vista a economizar a capacidade computacional e a obter uma melhor precisão na zona de interesse, isto é, 

nas imediações do veículo e na zona da esteira, foram criados três volumes de controlo sucessivamente refinados. 

2.6.1 Malha poliédrica 

A zona de elementos poliédricos foi criada usando 4 ciclos de otimização com um quality threshold de 0,8, 

correspondendo a um nível de qualidade 2 em 3, nos padrões do software. A escolha foi resultado de um 

compromisso entre qualidade, tempo de geração e número de células da malha. 

Nas zonas do domínio nas quais não se verificam gradientes significativos, isto é, faces laterais, teto e face de 

entrada, as células apresentam um valor compreendido entre 75-100 % da dimensão base.  

 

Figura 2.11: Corte transversal da malha computacional em x = 0 m. 

2.6.2 Camada prismática 

A escolha da espessura da camada prismática baseou-se nos resultados existentes para uma camada limite 

turbulenta numa placa plana, sujeita a um gradiente de pressão nulo.  

Considerando o escoamento como sendo turbulento ao longo de todo o veículo, pode estimar-se a espessura 

máxima da camada limite na carenagem do comboio. Através de um perfil tipo potência com n = 7 e da equação 

de von Kármán, tem-se: 

 𝛿 =  0,373𝑅𝑒𝐿
−1/5𝐿  (2.6) 
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Obtendo-se: 

Parâmetro Estimativa 

ReL 8,63E+7 

δ 0,174 cm 

Tabela 2.1: Estimativa da espessura da camada limite através dos resultados existentes para uma camada limite turbulenta a 
desenvolver-se numa placa plana a um gradiente de pressão nulo. 

Na zona do nariz existem gradientes de pressão favoráveis, logo o crescimento da camada limite é menor do que 

seria no caso de um gradiente de pressão nulo. Por outro lado, na secção traseira existem gradientes de pressão 

adversos que farão a espessura da cama limite aumentar relativamente ao valor estimado.  

Escolheu-se assim o valor de 20 cm para a espessura da camada prismática de modo a ter em conta os desvios 

relativos ao caso da placa plana. 

É também necessário calcular a distância à parede y2
  à qual a primeira camada deve ser colocada. Para que a 

definição de tensão de corte na parede pode ser aplicada diretamente, é necessário que a primeira camada de células 

se encontre na subcamada linear de forma a que a distância adimensional à parede  y2
+  seja no máximo igual a 1. 

A distância y2 pode ser deduzida a partir da definição de y2
+ : 

 𝑦2
+ =  

𝑢𝜏𝑦2

𝜐
 ≍  𝑦2  =  

𝑦2
+ 𝜐

𝑢𝜏

 (2.7) 

Sendo y2
+ = 1, é necessário calcular a velocidade de fricção 𝑢𝜏: 

 𝑢𝜏 = √
𝜏𝑤

𝜌
 (2.8) 

A tensão de corte na parede pode-se obter através do coeficiente de tensão de corte superficial: 

 
𝐶𝑓  =  

𝜏𝑤

1
2 𝜌𝑈𝑟𝑒𝑓

2
 ≍  𝜏𝑤  =  

1

2
𝜌𝑈𝑟𝑒𝑓

2𝐶𝑓 
(2.9) 

O coeficiente de tensão de corte superficial pode ser estimando através dos resultados para uma camada limite 

turbulenta numa placa plana, em gradiente de pressão nulo: 

 𝐶𝑓  =  0,0581𝑅𝑒𝑥
−1/5 (2.10) 
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Tem-se finalmente: 

Parâmetro Estimativa 

Cf 0,0015 

τw 4,51 N/m2 

uτ 1,92 m/s 

y2 7,60E-6 m 

Tabela 2.2: Estimativa da distância à qual colocar a primeira camada prismática de modo a garantir as condições necessárias 

ao cálculo da tensão de corte diretamente a partir da sua definição (𝐲𝟐
+ = 𝟏). 

Com 30 camadas prismáticas e aproximando o valor estimado a 1E-5 m para a primeira camada, obtêm-se valores 

de  y2
+  na gama de 0,044 a 1,03, garantindo-se assim a condição necessária para que a tensão de corte na parede 

possa ser calculada diretamente a partir da definição. 

 

Figura 2.12: Detalhe da malha superficial do comboio e das camadas prismáticas que a envolvem. 

2.6.3 Blocos de extrusão 

Os blocos de extrusão apresentam ambos elementos perpendiculares à face a partir da qual são extrudidos. O bloco 

adjacente à face de entrada possui um comprimento de 20 m, divididos por 10 camadas de igual dimensão, 

enquanto o bloco de extrusão da face de saída apresenta 40 m, divididos por 20 camadas progressivamente maiores 

segundo um fator de 4.   

 

Figura 2.13: Corte longitudinal da malha computacional a y = 0 m. 

2.6.4 Volumes de refinamento 

Os volumes de refinamento foram projetados tendo em conta as simulações a um ângulo de guinada não-nulo, 

uma vez que a rotação do comboio em torno do eixo vertical aumenta a sua projeção transversal. 

As dimensões e o refinamento relativamente à dimensão base encontram-se indicados na Tabela 2.3.  
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Volume de 

Refinamento 

Dimensões Tamanho relativamente 

à dimensão base (%) Δx (m) Δy (m) Δz (m) 

1 43 9 4 5 

2 75 12 5 8 

3 114 16 6 12 

Tabela 2.3: Características dos volumes de refinamento. 

Os valores escolhidos para a dimensão dos elementos dos vários volumes de refinamento procuram além disso 

proporcionar uma transição suave entre a malha superficial do comboio, cujos elementos se encontram restringidos 

à gama de 5 a 10 cm, e a malha poliédrica. 

 

Figura 2.14: Detalhe dos volumes de refinamento através de um corte longitudinal a y = 0 m. 

 

Figura 2.15: Detalhe dos volumes de refinamento através de um corte transversal a x = 0 m. 

2.7 Configurações numéricas 

O esquema de integração utilizado na resolução numérica do escoamento foi um não-estacionário implícito. Esta 

abordagem implica que, a cada passo no tempo, a solução é resolvida ao mesmo tempo em todo o domínio. Apesar 

de ser computacionalmente mais pesada, proporciona uma maior estabilidade. Contudo, importa que o número de 

Courant-Friedrichs-Lewy seja relativamente baixo, uma vez que é uma medida da propagação da informação no 

domínio e não convém que as partículas de fluido avancem várias células num só passo no tempo.  

O procedimento consistiu em realizar a análise em várias fases. Primeiro, com um esquema convectivo upwind de 

primeira ordem e um passo no tempo da ordem dos 10-4 segundos, de modo a obter-se uma aproximação inicial. 

Após uma certa convergência desta fase preliminar, o esquema convectivo é alterado para upwind de segunda 
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ordem e o passo no tempo ajustado até 10-5 segundos, até se atingir a convergência da solução. O objetivo é reduzir 

o tempo computacional criando uma aproximação inicial rápida antes de convergir para a solução final com a 

maior precisão possível. Nos sucessivos refinamentos da malha, a solução do refinamento anterior foi utilizada 

como solução inicial do refinamento seguinte. 

Os fluxos difusivos são modelados através de um esquema de segunda ordem com consideração dos termos de 

cross-diffusion, essenciais à precisão de uma malha não-ortogonal, e o esquema de discretização temporal é de 

primeira ordem em todas as simulações. 

Os fatores de sub-relaxação para os vários solvers foram obtidos por tentativas. Encontram-se explicitados na 

tabela abaixo os que conferiram maior estabilidade e menor tempo de análise: 

Solver 
Coeficiente de 

Sub-relaxação 

U 0,8 

p 0,2 

k 0,7 

ω 0,7 

μT/μ 0,7 

Tabela 2.4: Os fatores de sub-relaxação para os vários solvers. 

2.8 Nomenclatura das simulações 

Todas as soluções finais se obtiveram tendo como base os seguintes pressupostos: 

• Regime transiente; 

• Esquemas convectivos de 2ª ordem; 

• Esquema de discretização temporal de 1ª ordem. 

As várias análises distinguem-se assim pelo aproveitamento ou não da simetria do escoamento, pela geometria 

ensaiada, pelo ângulo de guinada estudado e pela utilização ou não de controlo aerodinâmico. É com base nestas 

variáveis que se designam as simulações. 

 

A nomenclatura adotada possui o seguinte formato:  

D/MD _G# _α_C/S_N 

• (D) indica a utilização de todo o domínio enquanto (MD) representa o aproveitamento da simetria do 

escoamento e, portanto, meio-domínio; 

• (G#) indica a geometria utilizada, sendo que G0 identifica a geometria base; 

• (α) refere-se ao ângulo de guinada do veículo. É omitido no caso da utilização de um meio-domínio; 

• (C) e (S) indica a utilização ou não de controlo aerodinâmico; 

• (N) é um indicativo da simulação. Destina-se a diferenciar análises, se várias se realizaram com os 

mesmos parâmetros, por exemplo: 

▪ os sucessivos níveis de refinamento de uma mesma malha são diferenciados por um índice 

crescente de N; 

▪ as várias configurações no controlo ativo são diferenciadas pelo valor de N. 
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Capítulo 3 

 

3 Análise de Resultados 

3.1 Estudo preliminar do escoamento em torno do comboio 

Esta etapa caracteriza o escoamento em torno do comboio ligeiro original, ao longo de uma gama de ângulos de 

guinada representativa. As possíveis modificações à geometria base e a implementação de mecanismos de controlo 

ativo serão avaliados com base nos resultados desta fase. 

3.1.1 Análise a um ângulo de guinada nulo 

3.1.1.1 Estudo de sensibilidade da malha 

Os resultados obtidos através do refinamento sucessivo do domínio completo encontram-se resumidos na Tabela 

3.1. 

   CD  CL  CY 

Simulação 
 Nº de  

Elementos  

 
Pressão Corte Total 

 
Pressão Corte Total 

 
Total 

D_G0_0_S_1  2,14E+6  0,0365 0,0466 0,0831  -0,1082 0,0006 -0,1076  3,3E-06 

D_G0_0_S_2  2,94E+6  0,0360 0,0466 0,0826  -0,1096 0,0006 -0,1090  3,9E-06 

D_G0_0_S_3  3,81E+6  0,0354 0,0466 0,0820  -0,1111 0,0006 -0,1105  4,6E-06 

D_G0_0_S_4  4,93E+6  0,0348 0,0466 0,0814  -0,1137 0,0006 -0,1131  7,2E-06 

Tabela 3.1: Resultados obtidos pela utilização do domínio completo na análise da geometria base a um ângulo de guinada 
nulo. 

A 0º de ângulo de guinada, a força média lateral é obviamente nula. A respetiva coluna da Tabela 3.1 mostra que 

se conseguiu um valor praticamente nulo. O desvio de CY é da ordem de 10–6, o que leva a pensar que a incerteza 

numérica afete também a sexta casa decimal dos outros coeficientes de força. 

A plausibilidade do CD de atrito pode ser testada através dos resultados existentes para escoamento turbulento 

numa placa plana em gradiente de pressão nulo. Deste modo, considere-se: 

 (CDatrito
)placa =  0,073𝑅𝑒𝐿

−1/5
 (3.1) 
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A força de resistência por atrito na carenagem do comboio é assim: 

 𝐷𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜  =  1/2𝜌𝑈𝑐𝑜𝑚𝑏𝑜𝑖𝑜
2 𝐴𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚(𝐶𝐷𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜

)𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎   (3.2) 

onde a área da carenagem é estimada aproximando o comboio a um cilindro. Por fim, é possível calcular o 

coeficiente de resistência por atrito, baseado na área frontal: 

 (𝐶𝐷𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜
)

𝑐𝑜𝑚𝑏𝑜𝑖𝑜
=  

𝐷𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜  

1/2𝜌𝑈𝑐𝑜𝑚𝑏𝑜𝑖𝑜
2 𝐴𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙  

 (3.3) 

Os valores obtidos encontram-se resumidos na Tabela 3.2. 

Parâmetro Estimativa 

(𝐂𝐃𝐚𝐭𝐫𝐢𝐭𝐨
)𝐩𝐥𝐚𝐜𝐚 0,0019 

𝐀𝐜𝐚𝐫𝐞𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦 162 m2 

𝐃𝐚𝐭𝐫𝐢𝐭𝐨 918 N 

(𝐂𝐃𝐚𝐭𝐫𝐢𝐭𝐨
)𝐜𝐨𝐦𝐛𝐨𝐢𝐨 0,0419 

Tabela 3.2: Estimativa da parcela de atrito do coeficiente de resistência através de soluções para uma camada limite 

turbulenta a desenvolver-se numa placa plana em gradiente de pressão nulo. 

Como seria de esperar, todas as malhas calculam corretamente a parcela de CD devida às tensões de corte. Para 

uma geometria tão fuselada, esta parcela do CD é praticamente independente da forma do comboio e muito próxima 

do valor estimado. 

A parcela do CD devida às diferenças de pressão é mais afetada pelo refinamento da malha computacional. Uma 

vez que o computador disponível não tem capacidade para calcular malhas com mais de 5 a 6 milhões de elementos, 

aproveitou-se a simetria da fuselagem a 0º de ângulo de guinada para fazer o cálculo com elementos um pouco 

mais pequenos, ocupando apenas metade do domínio completo. A Tabela 3.3 apresenta os resultados deste estudo.  

   CD  CL 

Simulação 
 Nº de 

Elementos 

 
Pressão Corte Total 

 
Pressão Corte Total 

MD_G0_S_1  9,55E+5  0,0357 0,0466 0,0823  -0,1117 0,0006 -0,1111 

MD_G0_S_2  1,47E+6  0,0350 0,0466 0,0816  -0,1127 0,0006 -0,1121 

MD_G0_S_3  1,58E+6  0,0346 0,0466 0,0812  -0,1136 0,0006 -0,1130 

MD_G0_S_4  2,31E+6  0,0341 0,0466 0,0807  -0,1158 0,0006 -0,1152 

MD_G0_S_5  2,60E+6  0,0340 0,0466 0,0806  -0,1160 0,0006 -0,1154 

MD_G0_S_6  2,93E+6  0,0336 0,0466 0,0802  -0,1176 0,0006 -0,1170 

MD_G0_S_7  5,99E+6  0,0320 0,0467 0,0787  -0,1214 0,0006 -0,1208 

Tabela 3.3: Resultados obtidos pela utilização de meio-domínio na análise da geometria base a um ângulo de guinada nulo. 

Confirmou-se que a parcela de atrito do CD não se altera com os sucessivos refinamentos da malha, mas a parcela 

devida à pressão continua a decrescer com o refinamento.  
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Sendo 𝑥𝑛 o valor da aproximação n de uma variável, calculado numa malha com uma dimensão característica ℎ𝑛 

(a dimensão característica é cada vez menor à medida que n aumenta), diz-se que 𝑥𝑛 converge com ordem de 

convergência 𝑝 para o valor exato 𝑥∞, que se obteria com uma malha infinitamente refinada (𝑛 → ∞), se, a partir 

de determinado n, existe uma constante 𝐶 tal que: 

 |𝑥𝑛 −  𝑥∞| < 𝐶ℎ𝑛
𝑝
 (3.4) 

Para o minorante de C esta desigualdade converte-se numa igualdade. Dado um domínio de dimensões lineares 

fixas, a dimensão característica das células ℎ𝑛  é função do número total N de células. Para um refinamento 

homogéneo da malha tem-se  ℎ𝑛 = 𝑋 ∙ 𝑁−1/3, sendo X a dimensão linear característica do domínio (constante). 

Isto permite relacionar o logaritmo do erro, |𝑥𝑛 − 𝑥∞|, em função do número de células da malha: 

 𝑙𝑛|𝑥𝑛 −  𝑥∞| = 𝑙𝑛 𝐶′ + 𝑝 ⋅ 𝑙𝑛 𝑁−1/3 (3.5) 

onde X é englobado em C’. Dado um conjunto de simulações, cada uma com uma malha N e o correspondente 

resultado 𝑥𝑛, as incógnitas são a solução exata 𝑥∞, a ordem de convergência 𝑝 e a constante 𝑙𝑛 𝐶′. Uma evolução 

do tipo (3.5) só é linear em escalas logarítmicas para o valor correcto 𝑥∞. Para valores superiores, obtém-se uma 

curva de segunda derivada negativa; para valores inferiores a 𝑥∞  obtém-se uma curva de segunda derivada 

positiva. A Figura 3.1 apresenta os pontos do conjunto de simulações da Tabela 3.3 (nesta figura, a variável é o 

coeficiente de resistência CD), considerando hipotéticos valores convergidos entre CD∞
= 0,074 e CD∞

= 0,064.  

 

Figura 3.1: Evolução logarítmica do erro em função do logaritmo da dimensão caraterística da malha. 

Os pontos mais à esquerda correspondem a malhas mais esparsas e os pontos mais à direita são o resultado de 

malhas mais refinadas. O conjunto de pontos mais abaixo corresponde ao maior CD∞
= 0,074 e os pontos mais 

acima correspondem a menor CD∞
= 0,064. Aparentemente, usando o menor CD∞

, os pontos ficam com um 

alinhamento mais linear, mas os resultados da Figura 3.1 não são conclusivos porque o número de simulações é 

pequeno em relação à incerteza associada a cada simulação. A figura permite concluir que provavelmente se 

atingiu o número de células necessário para a solução depender exponencialmente do refinamento da malha, mas 
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não permite extrapolar com segurança o valor de CD∞
 que se obteria com uma malha infinitamente refinada. Em 

contrapartida, dado um valor de CD∞
é possível calcular as constantes 𝑝  (ordem de convergência) e 𝑙𝑛 𝐶′. 

Reorganizando a Equação 3.5, é possível calcular o valor de CDN
 que se obteria com uma malha mais refinada, 

com N células: 

 𝑥𝑛 = 𝑥∞ + 𝐶′ ⋅ 𝑒  𝑝⋅𝑙𝑛 𝑁−1/3
 (3.6) 

 

As linhas da Figura 3.2 representam as funções CD(N) obtidas com os parâmetros da Figura 3.1. As linhas a cheio 

correspondem a CD∞
= 0,074, as linhas a traço interrompido correspondem a CD∞

= 0,069 e as linhas a traço-ponto 

correspondem a CD∞
 = 0,064. Em qualquer caso, a taxa de convergência é baixa e o CD só se aproxima do valor 

limite para malhas com muitas dezenas de milhões de células. 

 

Figura 3.2: Resumo dos resultados obtidos para o funcionamento da geometria base a um ângulo de guinada nulo. 

A dimensão característica de uma malha de 6 milhões de células em apenas meio domínio (impondo simetria ao 

escoamento) é igual à dimensão característica de uma malha de 12 milhões de células representando o domínio 

completo. Não quer dizer que a simetria geométrica do domínio implique necessariamente a simetria do 

escoamento, no entanto, é de esperar que a eventual assimetria do escoamento não altere significativamente os 

resultados, em particular o coeficiente médio de resistência CD. A Figura 3.2 compara os valores de CD obtidos em 

simulações com um domínio completo (losangos) com malhas de meio-domínio (circunferências). Do ponto de 

vista da dimensão característica da malha, uma malha de meio-domínio equivale a uma malha com o dobro das 

células no domínio completo e, portanto, multiplicou-se por dois o número de células das simulações de meio-

domínio para tornar os resultados comparáveis na Figura 3.2. 
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Observa-se que, como se esperava, o coeficiente de resistência não é muito diferente para malhas com igual 

dimensão característica. As simulações no domínio completo apresentam sistematicamente um maior CD, mas com 

uma diferença inferior a 0,001. Isto indica que o escoamento instantâneo nunca é absolutamente simétrico, 

sobretudo na esteira, e isso tem algum efeito na resistência média. 

Como se disse, a taxa de convergência é muito baixa, de modo que seria preciso usar malhas muito mais refinadas 

para poder extrapolar o coeficiente de resistência-limite com mais precisão. Todavia, as extrapolações sugerem 

que o CD desta geometria, a zero graus de ângulo de guinada é certamente inferior a 0,08 e provavelmente se situa 

abaixo de 0,075. De acordo com a figura, se fosse CD∞
= 0,074 (linhas a cheio), uma malha com 50 milhões de 

células (25 milhões em meio-domínio) daria CDN
= 0,077 numa simulação em meio-domínio e CDN

= 0,078 se a 

simulação fosse feita no domínio completo. 

É importante referir que os refinamentos das Figuras 3.1 e 3.2 não são refinamentos completamente homogéneos 

da malha. Ao aumentar o número de elementos, apenas se refinaram as células poliédricas. Os parâmetros da malha 

superficial do comboio e das camadas prismáticas, que são particularmente importantes, foram mantidos 

constantes neste estudo preliminar. Como trabalho futuro, seria do maior interesse estender este estudo de 

refinamento às camadas prismáticas. 

3.1.1.2 Ensaio experimental em túnel de vento 

Os resultados numéricos foram validados pelo ensaio experimental da geometria base, atualmente em curso, no 

túnel aerodinâmico de circuito fechado da FCT, em colaboração com Joaquim Melo.  

A secção de ensaios possui 1,5 m de largura e 1,2 m de altura, o que se traduz num coeficiente de bloqueamento 

de aproximadamente 4%, com impacto desprezável nos resultados como indica [15]. A pressão dinâmica do 

escoamento de aproximação, à entrada da secção de trabalho, é lida num manómetro Betz, com incerteza igual a 

0,1 Pa, sendo a intensidade de turbulência inferior a 1% nesta zona. 

A Figura 3.3 descreve a montagem experimental. O modelo apoia-se num suporte suspenso por 4 pares de fios. A 

parte de baixo comboio ficou a cerca de 5 cm do chão. As células de carga mediram as forças aerodinâmicas 

exercidas sobre o veículo. 

 

Figura 3.3: Instalação experimental: 1) células de carga apoiadas sobre placas metálicas, 2) suporte e 3) fios de suspensão do 
suporte. O escoamento de aproximação tem o sentido da seta a vermelho. 
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Figura 3.4: Tratamento do sinal da célula de carga longitudinal para a extração dos valores médios da resistência. Este sinal 
corresponde ao ensaio 2 a uma velocidade do vento igual a 28,4 m/s. 

As leituras das células de carga deram origem a sinais do tipo apresentado na Figura 3.4. No tratamento do sinal 

usaram-se filtros de Savitzky-Golay, sendo os filtros B e C recursivos. Os filtros permitiram eliminar as altas 

frequências do ruído das células de carga e extrair os valores médios de força exercida sob a montagem 

experimental. 

A temperatura da sala era 22º C e a pressão atmosférica era de 764 mm Hg. As variações nas propriedades do ar 

relativamente à atmosfera padrão (Tabela 3.4) são praticamente nulas. 

Parâmetro Valor 

ρ 1,225 kg/m3 

υ 1,46E-5 m2/s 

Tabela 3.4: Propriedades da atmosfera padrão ISA. 

A Tabela 3.5, a Tabela 3.6, a Tabela 3.7 e a Figura 3.5 resumem os resultados obtidos nos ensaios. O ensaio 0 diz 

respeito ao suporte isolado. Este ensaio permitiu obter a evolução aproximada do coeficiente de resistência do 

suporte em função do número de Reynolds. Este valor, quando subtraído à resistência total, possibilita estimar o 

CD do modelo. 

Ensaio 0 

pdinâmica (Pa) U∞(m/s) ReL Resistencia (N) CDSuporte
 

32,0 7,2 8,91E+5 0,13 0,055 

91,0 12,2 1,50E+6 0,35 0,052 

229,0 19,3 2,38E+6 0,81 0,048 

397,0 25,5 3,14E+6 1,33 0,046 

495,0 28,4 3,50E+6 1,62 0,045 

Tabela 3.5: Ensaio do suporte isolado. 
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   Ensaio 1    

pdinâmica (Pa) U∞ (m/s) ReL Resistencia (N) CDModelo+
Suporte

 CDSuporte
 

(Extrapolado) 

CDModelo
 

(Estimado) 

31,3 7,1 8,8E+5 0,37 0,162 0,055 0,107 

78,0 11,3 1,4E+6 0,91 0,159 0,053 0,106 

164,0 16,4 2,0E+6 1,82 0,152 0,050 0,102 

302,0 22,2 2,7E+6 3,24 0,147 0,047 0,100 

500,0 28,6 3,5E+6 4,34 0,119 0,044 0,074 

Tabela 3.6: Primeiro ensaio do conjunto modelo-suporte. 

 

   Ensaio 2    

pdinâmica (Pa) U∞ (m/s) ReL Resistencia (N) CDModelo+
Suporte

 CDSuporte
 

(Extrapolado) 

CDModelo
 

(Estimado) 

29,0 6,9 8,5E+5 0,34 0,159 0,055 0,104 

92,4 12,3 1,5E+6 1,02 0,151 0,052 0,099 

225,0 19,2 2,4E+6 2,37 0,144 0,049 0,095 

402,0 25,6 3,2E+6 3,60 0,123 0,046 0,077 

494,4 28,4 3,5E+6 3,93 0,109 0,044 0,065 

Tabela 3.7: Segundo ensaio do conjunto modelo-suporte. 

 

Figura 3.5: Coeficiente de resistência do conjunto modelo-suporte-fios, adimensionalizado pela área frontal do modelo. 

Os ensaios mostram que o coeficiente de resistência diminui com o aumento do número de Reynolds, o que é 

natural dada a evolução da resistência de atrito, mas também é verdade, com uma dependência menor, para a 

parcela da resistência de pressão. 

De modo a comparar diretamente os resultados experimentais com os numéricos, realizou-se uma simulação 

numérica com o número de Reynolds igual ao máximo que se conseguiu no túnel. Na simulação numérica, usou-

se a geometria do comboio na escala real e reduziu-se a velocidade de 70 m/s para 3 m/s para igualar os números 

de Reynolds. O CD obtido (Tabela 3.8) foi superior ao CD com Reynolds mais elevado, como seria de esperar.  
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CD 

Pressão Atrito Total 

0,0472 0,0727 0,1199 

Tabela 3.8: Coeficiente de resistência do comboio à escala real imerso num escoamento cujo número de Reynolds é 3,5E+7. 

Estimando a parcela de atrito do coeficiente de resistência através das correlações para uma placa plana ao número 

de Reynolds máximo conseguido no túnel, obtém-se o valor de 0,0787, o qual é bastante próximo do obtido 

numericamente. Isto era em parte esperado dado que para veículos muito fuselados, a parcela de atrito oferece 

poucas dificuldades de cálculo, sendo pouco sensível à geometria e à malha. Além disso, o facto de ser constante 

em todas simulações realizadas para 70 m/s, e bastante próxima do estimado, parece indicar que foi bem calculada. 

Obtém-se assim um limite mínimo para o coeficiente de atrito em contexto experimental.  

A resistência dos fios e do suporte foi medida isoladamente e também estimada através de correlações disponíveis 

na literatura [16]. Admitindo linearidade, o CD do modelo a um dado Reynolds é igual ao CD do modelo com o 

suporte menos o CD do suporte ao mesmo Reynolds, medido isoladamente.  

A soma das estimativas dos coeficientes de resistência de ambos, suporte e fios, fornece um valor de 0,06365, o 

que significa que somando-o apenas à parcela de atrito do CD do comboio obtém-se um valor superior ao numérico. 

Existem, no entanto, certos fatores que têm de ser tidos em consideração. André [6] e Hucho [17] sugerem que 

para veículos fuselados e com o fundo liso, o coeficiente de resistência diminui com o aumento da distância ao 

chão. Na montagem experimental, o comboio encontrava-se a 5 cm do chão e não a 1,8 cm como o ditado pelo 

fator de escala para reproduzir a geometria das simulações numéricas. Parece-nos que esta distância justifica o 

decréscimo acentuado do CD relativamente aos resultados numéricos.  

3.1.1.3 Análise do escoamento 

Tal como se antecipou, a um ângulo de guinada nulo, o escoamento é essencialmente potencial com a exceção da 

camada limite e da região da esteira, onde se libertam diversos vórtices longitudinais contra rotativos (Figura 3.6). 

O mecanismo de separação tridimensional na origem destas estruturas encontra-se ilustrado na Figura 3.7. A 

curvatura da carenagem provoca uma torção do escoamento que culmina na convergência das linhas de tensão de 

corte na parede. Ocorre então uma separação tridimensional, evidenciada pelo afastamento das linhas de corrente 

do escoamento exterior relativamente às linhas de tensão de corte.  O fluido proveniente da parte inferior do veículo 

acaba por interagir com o escoamento que vem de cima, dando origem ao vórtice em ferradura esquematizado 

abaixo. 

 

 

 
5 As formas cilíndricas, dos fios, e elípticas, dos quatro braços do suporte, encontram-se bem estudadas do ponto de vista de 

mecânica de fluidos, o que permite recorrer a gráficos e correlações presentes na literatura para estimar os seus coeficientes de 

resistência. Assim, a contribuição isolada dos fios foi estimada em 0,0438 e do suporte em 0,0198, o que perfaz o acréscimo 

de 0,0636 avançado. 
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Figura 3.6: Representação do escoamento em torno da geometria base a um ângulo de guinada nulo através de linhas de 
corrente. Em cima, escoamento em torno do nariz; em baixo, escoamento na retaguarda. Verifica-se que o escoamento é 

praticamente potencial excetuando a camada limite junto da parede e a esteira. 

 

Figura 3.7: Interpretação do escoamento na traseira da geometria base a um ângulo de guinada nulo. 

Os vórtices longitudinais impedem uma maior recuperação de pressão na traseira, o que penaliza a força de 

resistência. Contudo, graças ao grande raio de curvatura da aresta entre as paredes laterais e o tejadilho, as camadas 

limites são pouco espessas, a separação tridimensional dá-se a uma cota relativamente baixa (Figura 3.8a) e por 

isso a resistência de pressão é muito pequena. Na extremidade traseira há gradientes de pressão elevados, bem 

patentes na Figura 3.8b. A ausência de linhas de tensão de corte indica uma região de escoamento separado. 
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Figura 3.8: Detalhe da extremidade traseira da geometria base. A figura a) identifica a zona de escoamento separado através 
do afastamento das linhas de corrente do escoamento exterior relativamente à parede e das velocidades baixas características 
de escoamento em recirculação. A figura b) permite visualizar a zona de separação pela ausência de linhas de tensão de corte 

superficial assim como o intenso gradiente de pressão que se desenvolve na parte inferior do nariz traseiro. 

Os vórtices são fontes de instabilidade, produzindo vibrações e ruído, o que significa que eliminá-los ou reduzi-

los é uma mais valia para o comportamento aerodinâmico do comboio. Sendo resultado da tridimensionalidade da 

secção traseira, a suavização das curvaturas assim como o alongamento da carenagem pode ser um fator chave. 

Voltaremos a este assunto mais adiante. 

3.1.2 Análise do comboio sob a influência de ventos laterais 

As características atuais da operação em linhas de alta-velocidade implicam velocidades do vento lateral muito 

reduzidas, que em muitos casos não ultrapassam os 5º de ângulo de guinada [7]— por exemplo, devido à existência 

de barreiras acústicas, ou à circulação em trincheira. O alargamento da gama de ângulos ensaiados até 20º, prende-

se com o interesse em comprovar as características do escoamento em condições extremas e comparar os resultados 

numéricos com resultados experimentais. 

Os ângulos de guinada e as velocidades do vento correspondentes encontram-se resumidos na Tabela 3.9 (ver 

expressões na Secção 2.1).  Assumimos que o comboio se desloca a 70 m/s independentemente do vento incidente. 

α (°) Uvento (m/s) Uvento (km/h) U∞ (m/s) 

0 0,00 0,00 70,00 

5 6,12 22,05 70,27 

10 12,34 44,43 71,08 

16 20,07 72,26 72,82 

18 22,74 81,88 73,60 

20 25,48 91,72 74,49 

Tabela 3.9: Velocidade dos ventos ensaiados e a correspondente velocidade do escoamento de aproximação. 
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As várias simulações com o veículo a um ângulo de guinada diferente de zero basearam-se na análise D_G0_0_1. 

Os resultados obtidos para um ângulo de guinada nulo através dessa simulação servem como referência à análise 

do comportamento da geometria original no intervalo de ângulos estudado. A Tabela 3.10 e a Figura 3.9 

apresentam os resultados dessas simulações. 

Simulações α () CD CY CL 

D_G0_0_S_1 0 0,083 0,000 -0,108 

D_G0_5_S_1 5 0,088 0,074 -0,175 

D_G0_10_S_1 10 0,110 0,179 -0,140 

D_G0_16_S_1 16 0,199 0,399 0,210 

D_G0_18_S_1 18 0,244 0,504 0,388 

D_G0_20_S_1 20 0,299 0,619 0,601 

Tabela 3.10: Resultados obtidos para a geometria base sob a influência de vento cruzado. 

 

 

Figura 3.9: Evolução dos coeficientes de interesse em função do ângulo de guinada ensaiado. 

A observação da Figura 3.9, permite concluir que as forças aerodinâmicas apresentam, em geral, um aumento na 

intensidade com o aumento da velocidade do vento lateral. Esta evolução condiz com o esperado. No intervalo de 

10º a 15º de ângulo de guinada, o coeficiente de sustentação passa de negativo a positivo, o que implica que o 

escoamento sofre alterações significativas e, a partir daí, o comportamento aerodinâmico começa a deteriorar-se 

rapidamente com aumentos significativos na resistência e força lateral.  

A Figura 3.10 ilustra a evolução das parcelas do CD em função do ângulo de guinada. Verifica-se que a componente 

de atrito varia pouco com o aumento do ângulo, e o seu peso na força de resistência total vai diminuindo. A 

componente de pressão passa a ser a dominante no intervalo de 5º a 10º e a 16º é já várias vezes superior à de 

atrito. Estas observações condizem com a existência de separações consideráveis no lado de sotavento, tal como 

previsto, que provocam uma assimetria na distribuição superficial de pressão de ambos os lados do veículo, com 

um impacto na resistência. 
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Figura 3.10: Variação das componentes do coeficiente de resistência com o ângulo de guinada. 

3.1.2.1 Análise do escoamento 

Através da distribuição de linhas de tensão de corte na superfície do comboio, verifica-se que a qualquer ângulo 

de guinada não-nulo, o escoamento separa na concordância entre a carenagem lateral e o chão do veículo, o que é 

claro pela convergência das linhas de corrente expressa na Figura 3.11. Esta separação é impossível de eliminar, 

porém, uma vez que acontece a uma cota muito baixa, os vórtices libertados têm um pouco impacto na distribuição 

de pressão do lado de sotavento. 

 

Figura 3.11: Distribuição das linhas de tensão de corte na superfície da geometria base a um ângulo de guinada de 5º. 

A Figura 3.12 ilustra as características do escoamento ao longo dos ângulos de guinada em estudo, estando 

representada do lado esquerdo a distribuição das linhas de tensão de corte na parede (perspetiva da traseira) e do 

lado direito, as separações da camada limite construídas através de planos da distribuição de vorticidade 

(perspetiva da dianteira).  

Confirma-se que até 5º, o escoamento em torno do comboio apresenta praticamente o mesmo comportamento que 

a um ângulo de guinada nulo: a separação no canto inferior dianteiro de sotavento tem pouco significado e os 

vórtices longitudinais formados na traseira mantêm-se a uma cota relativamente baixa, deixando, no entanto, de 

ser simétricos. Como consequência, o aumento na resistência é de apenas 6% e coeficiente de força lateral continua 

a ser bastante reduzido. 

Verifica-se que a um ângulo de guinada de 10º, além da separação no canto inferior dianteiro de sotavento, o 

escoamento separa também na concordância entre o tejadilho e a carenagem lateral junto à traseira, assim como a 

uma cota superior na secção traseira, em comparação com o sucede a 0º e 5º. A linha de separação no canto superior 

progride em direção ao nariz com o aumento do ângulo de guinada, o que culmina na separação em larga escala 
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que se verifica do lado de sotavento já a 16º e se pronuncia a 18º e a 20º.  Estes resultados parecem ir de encontro 

aos de Pereira [7]. 

Note-se que um ângulo de guinada de 10º, correspondente a um vento de 44 km/h incidindo a 90º, é o limite 

máximo com mais interesse operacional. Portanto, o comboio mantém de facto um comportamento aerodinâmico 

muito conveniente para uma gama alargada de velocidades do vento lateral. A maximização dos raios de 

concordância entre a carenagem lateral e o tejadilho é fundamental para permitir que o escoamento não separe 

nessa aresta, sendo assim o principal fator para a boa performance do comboio sob ventos cruzados.  

 

Figura 3.12: Caraterísticas do escoamento do lado de sotavento. A distribuição das linhas de corrente na superfície do 
veículo (lado esquerdo) permite prever as separações tridimensionais que se observam no lado direito da figura. 
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3.2 Redesenho da secção traseira 

As modificações realizadas nesta secção procuraram reduzir o ângulo de inclinação do teto do comboio na região 

traseira, visando diminuir a resistência seguindo uma inspiração sugerida por Hucho e Sovran [9]. Esta redução 

no ângulo só é possível através do aumento do comprimento da secção, o que até é – só por si – desejável, dado 

permitir suavizar as curvaturas e alinhar o mais possível o escoamento com a direção longitudinal, possibilitando 

o atraso ou mesmo a total eliminação das separações tridimensionais.  

Outro propósito é evitar que os vórtices horizontais ortogonais aos carris, alojados na parte inferior da carenagem 

traseira, impeçam a convergência do escoamento potencial e a correspondente recuperação de pressão. Como 

exposto na análise do escoamento realizada na Secção 3.1.1.3, a separação na secção traseira ocorre a uma cota 

relativamente baixa e próxima da saliência do nariz traseiro. Nesta zona atuam gradientes de pressão adversos o 

que deixa prever a separação quase bidimensional, mas não fornece pistas acerca da sua localização exata, o que 

significa que, em funcionamento, a traseira pode ser um lugar de instabilidade adicional devido ao movimento 

dessas recirculações. Surgiu assim a ideia de fazer uma cavidade na extremidade da carenagem traseira, com 

arestas vivas, para garantir que a bolha de separação se aloja na cavidade. 

Os parâmetros de construção das várias geometrias, ilustrados na Figura 3.13 e quantificados na Tabela 3.11, são: 

• p1 – comprimento da secção; 

• p2 – largura da extremidade; 

• a1 – altura da extremidade; 

• a2 – altura do difusor, se presente; 

• a3 – comprimento da cavidade de recirculação. 

 

Figura 3.13: Parâmetros de construção das traseiras alternativas: a) alçado lateral; b) vista em planta. 

Geometria a1 (m) a2 (m) a3 (m) p1 (m) p2 (m) 

1 1,00 0,00 0,00 7,00 2,90 

2 0,70 0,00 0,60 9,00 2,90 

3 0,30 0,00 0,70 8,00 1,20 

4 0,45 0,00 0,35 8,00 1,10 

5 0,50 0,50 0,23 6,50 1,00 

6 0,45 0,40 0,45 7,00 0,80 

Tabela 3.11: Dimensões de referência para a construção das geometrias traseiras. 
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A Figura 3.14 apresenta, do lado esquerdo, o alçado lateral e, do lado direito, a vista em planta das geometrias 

testadas. A sucessão de simulações numéricas seguiu um processo iterativo, tentando modificar a geometria de 

modo a colmatar as falhas da geometria anterior. As geometrias com número de referência ímpar representam uma 

rutura maior relativamente à configuração anterior e os números de referência pares são tentativas de aperfeiçoar 

o mesmo conceito. 

 

Figura 3.14: Representação das geometrias alternativas para secção traseira. Do lado esquerdo tem-se o alçado lateral e do 
lado direito a vista em planta. 

As simulações realizadas às várias geometrias basearam-se nas análises MD_G0_S_3 e a D_G0_10_S_1, a 0º e 

10º de ângulo de guinada, respetivamente. Aos resultados das diversas simulações foram adicionados os valores 

de referência para fins de comparação, encontrando-se resumidos na Tabela 3.12. De seguida é feita uma breve 

descrição das escolhas no processo de redesenho. 
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Geometria 
 0 graus  10 graus 

 CD CL  CD CY CL 

0  0,081 -0,113  0,110 0,179 -0,140 

1  0,122 0,019  - - - 

2  0,109 -0,013  - - - 

3  0,066 -0,142  0,109 0,178 -0,040 

4  0,066 -0,146  0,106 0,164 -0,033 

5  0,059 -0,236  0,105 0,231 -0,165 

6  0,060 -0,215  0,103 0,209 -0,142 

Tabela 3.12: Resumo dos resultados obtidos para as várias geometrias a um ângulo de guinada nulo e a 10º. 

3.2.1.1 Geometria 1 e 2 

Com a geometria 1, tentou-se minimizar o coeficiente de resistência através da redução do ângulo entre o tejadilho 

e a carenagem da secção traseira. A secção possui um comprimento de 7 m e uma largura de 3.05 m, igual à da 

secção central. A ideia por detrás do corte súbito na carenagem é o controlo da zona de separação por introdução 

de arestas vivas. O grande problema foi a grande área da secção vertical cortada, que se traduziu numa zona de 

recirculação relativamente grande e fez aumentar o coeficiente de resistência, em vez de o diminuir. 

A Figura 3.15 demonstra que, apesar do escoamento ter ficado mais alinhado com o eixo longitudinal e de se terem 

eliminado as separações tridimensionais na parte inclinada do tejadilho, a zona de recirculação é massiva, o que 

explica o aumento da resistência. 

 

Figura 3.15: A bolha de recirculação que se formou na extremidade da Geometria 1 traduziu-se num aumento do CD 

relativamente à geometria base. 

A geometria 2 tentou reduzir a zona de separação posterior aumentando ainda mais o comprimento, o que permitiu 

manter a baixa inclinação da traseira, e simultaneamente criar uma cavidade a cota mais baixa. No entanto, a 

grande área projetada da cavidade fez com o coeficiente de resistência permanecesse mais elevado que o da 

configuração base. Por outro lado, a ideia de forçar a separação por intermédio de arestas vivas pareceu-nos ter 

tido êxito, uma vez que o escoamento se manteve colado até aí e a zona de recirculação aparentou ser estável. 
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Figura 3.16: O prolongamento da carenagem traseira e a introdução de uma cavidade de modo a alojar e redirecionar a 
região de escoamento separado não foi o suficiente para reduzir a resistência. 

3.2.1.2 Geometria 3 e 4 

Como resposta ao problema da grande área da zona cortada, a geometria 3 introduziu um afilamento em planta e 

um aumento de inclinação do tejadilho. A redução da área projetada da cavidade, assim como a sua localização a 

uma cota mais baixa que na geometria anterior, traduziram-se numa redução da resistência significativa 

relativamente à geometria base, a um ângulo de guinada nulo. Contudo, sob a influência de vento lateral, a redução 

do coeficiente de resistência foi residual. 

De modo a colmatar esta falta, a geometria 4 procurou diminuir a curvatura do tejadilho na região traseira. Porém, 

apesar de se ter verificado uma queda na força de resistência e na força lateral em relação à geometria base, os 

resultados não foram tão significativos quanto o esperado. 

 

Figura 3.17: Comparação da distribuição das linhas de tensão de corte superficial a 10º para a: a) geometria base, b) 
geometria 3 e c) geometria 4.  

Embora o aumento do comprimento pareça possibilitar uma redução da tridimensionalidade do escoamento a um 

ângulo de guinada nulo, a 10º tudo indica que seja impossível eliminar as separações tridimensionais no tejadilho 

da região traseira modificando apenas a geometria.  
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3.2.1.3 Geometria 5 e 6 

Com as geometrias 3 e 4, ficou claro que reduzir a área projetada da cavidade e introduzir o afunilamento em 

planta, era vantajoso no que toca à redução da resistência. Acontece que, neste veículo, os coeficientes de 

resistência de atrito e de pressão são da mesma ordem de grandeza, pelo que não interessa aumentar o comprimento 

da secção mais que o estritamente necessário.  

A questão é que reduzir o ângulo entre o tejadilho e a secção traseira e diminuir o comprimento da mesma são 

objetivos dificilmente conciliáveis. Encurtando demasiado a carenagem traseira, facilmente se atinge novamente 

um ângulo que penaliza a resistência e pode mesmo levar à separação bidimensional do escoamento. 

A solução encontrada foi instalar um difusor na zona inferior da secção traseira, que permite subir a cavidade e 

diminuir o comprimento para um dado ângulo do tejadilho. A geometria 5 foi a primeira iteração desta ideia. Tendo 

o menor comprimento de todas as secções estudadas, conseguiu a maior redução de resistência, o que parece 

justificar a introdução do difusor inferior. Contudo, o comportamento a um ângulo de guinada de 10º não foi to 

animador. Parece que deslocar a cavidade para cotas mais elevadas aumenta a força lateral. Além disso, a 

turbulência gerada pela separação produz ruído a uma altura superior, o que aumenta o impacto ambiental acústico. 

Com a geometria 6 diminui-se a altura da cavidade e do difusor, tendo a cavidade em forma de meia-lua sido 

substituída pelo design inicial, que parece deslocar a separação em direção ao chão, aumentando a recuperação de 

pressão e diminuindo a cota a que é produzida a maior turbulência e, consequentemente, o maior ruído. 

 

Figura 3.18: Representação das esteiras da: a) geometria 5 e b) geometria 6, a um ângulo de guinada de 10º. A produção de 
turbulência a uma cota elevada verificada com a geometria 5 pode ter um impacto ambiental significativo, o que levou à 

criação da geometria 6. 
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3.2.1.4 Resumo das análises 

O aumento do comprimento da secção traseira, em conjunto com a separação forçada pela introdução de arestas 

vivas à volta de uma cavidade, parece ter surtido um efeito positivo. Consegue-se uma maior recuperação de 

pressão e evitam-se gradientes de pressão adversos demasiado intensos que poderiam levar à separação prematura 

do escoamento, sobre a superfície do tejadilho. Ao embutir uma cavidade na extremidade da traseira parece ser 

possível garantir a estabilidade da zona de recirculação. Se ela tiver a forma aproximada de um quarto de círculo, 

desloca-se a região de escoamento separado para uma cota inferior. Registou-se também que o aumento de 

comprimento pode ser contraproducente, uma vez que as parcelas de atrito e de pressão do coeficiente de 

resistência são quase iguais. Aumentar o comprimento do veículo pode ter alguma vantagem do ponto de vista do 

espaço interior e da distância entre eixos (na medida em que esta distância se relaciona com a estabilidade 

dinâmica), mas aumenta a resistência de atrito. Justifica-se, pois, a introdução de um difusor na zona inferior do 

segmento traseiro. Para um dado comprimento da carenagem traseira, a presença deste difusor é uma forma de 

baixar a inclinação do tejadilho para se obter uma maior recuperação de pressão. 

A comparação do desempenho das várias geometrias é feita na Tabela 3.13, que representa a variação percentual 

dos coeficientes de maior interesse relativamente à geometria base. 

  0 graus  10 graus 

Geometria  ΔCD (%) ΔCL (%)  ΔCD (%) ΔCY (%) ΔCL (%) 

1  50,6 116,8  - - - 

2  34,6 88,5  - - - 

3  -18,5 -25,7  -0,9 -0,6 71,4 

4  -18,5 -29,2  -3,6 -8,4 76,4 

5  -27,2 -108,8  -4,5 29,1 -17,9 

6  -25,9 -90,3  -6,4 16,8 -1,4 

Tabela 3.13: Variação nos coeficientes de força (em percentagem) das várias geometrias relativamente à geometria base. 

A geometria 6 apresenta o melhor comportamento global em termos da redução da resistência. Contudo, verifica-

se um aumento percentualmente significativo no módulo da força de sustentação a um ângulo de guinada nulo. 

Em termos absolutos, a variação de sustentação corresponde a uma carga vertical descendente de 57kg na 

suspensão de cada roda o que não aparenta ser penalizador. Além disso, a força de sustentação encontra-se 

adimensionalizada pela área frontal do comboio, o que o significa que a sua influência é sobrestimada se 

considerado apenas o coeficiente de sustentação. 

Durante a fase de aceleração, o consumo de energia é proporcional à massa (alguma dessa energia pode recuperar-

se numa travagem regenerativa), no entanto, o aumento de massa relacionado com o aumento de comprimento da 

carenagem traseira é marginal. O consumo adicional de energia na aceleração seria mais que compensado pela 

redução de 26% da energia consumida à velocidade de cruzeiro. No computo geral, as vantagens da geometria 6 

justificam passar-se ao teste aprofundado do seu desempenho em túnel de vento. 
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3.3 Controlo aerodinâmico — sucção e sopro na secção 

traseira 

A implementação de métodos de controlo ativo restringiu-se à geometria 6 por apresentar os resultados mais 

promissores.  

A um ângulo de guinada nulo, as linhas de tensão de corte na parede encontram-se bastante alinhadas com o eixo 

longitudinal do comboio (Figura 3.19a), o que significa que, por si só, a forma da carenagem atenua bastante a 

torção da camada limite. No entanto, seria interessante perceber se a injeção de fluido diretamente na esteira pode 

levar a um aumento da pressão superficial na cavidade. 

Por outro lado, a tridimensionalidade do escoamento na traseira do veículo quando sujeito a vento lateral (Figura 

3.19b), pode justificar o consumo adicional de energia associado ao controlo ativo, especialmente pela 

possibilidade de injetar o caudal de fluido extraído diretamente na cavidade de recirculação. 

 

Figura 3.19:  Distribuição das linhas de tensão de corte na parede a: a) ângulo de guinada nulo e b) ângulo de guinada de 
10º. 

3.3.1.1 Injeção de fluido na esteira 

O ar rejeitado pelos ciclos de ventilação do habitáculo pode ser utilizado nesta configuração de controlo ativo, 

porém, dado que se trata de caudais muito pequenos, terá de se lhe adicionar sempre fluido proveniente do exterior. 

A ideia mais eficiente é sem dúvida combinar sucção com sopro (como será feito na secção 3.3.1.2), no entanto, é 

relevante tentar perceber se é possível reduzir ainda mais a resistência a um ângulo de guinada nulo apenas com 

sopro, ou até mesmo verificar qual o impacto da injeção isolada de fluido no escoamento a um ângulo de 10º. 

Como representado na Figura 3.20, pretendemos injetar fluido na direção tangencial à carenagem, para que este, 

por arrasto, afaste a zona de recirculação da superfície da cavidade e possibilite uma recuperação adicional de 

pressão. Para tal, o desenho da cavidade na traseira foi alterado de uma curva para uma série de superfícies planas. 

Esta modificação, que designaremos por configuração 1, altera muito pouco o escoamento nessa zona e permite 

definir ranhuras de sopro de modo prático. 
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Figura 3.20: a) Ideia subjacente à aplicação de sopro nas arestas da cavidade na secção traseira; b) Implementação de sopro 
nas arestas da cavidade traseira — configuração 1 do controlo ativo.  

A Tabela 3.14 resume os resultados obtidos para a injeção isolada de fluido na esteira, para 0º e 10º de ângulo de 

guinada. Os resultados anteriormente apresentados para a geometria 6 nas mesmas condições, mas sem controlo 

ativo, são também apresentados para efeitos de comparação. 

 Geometria 6 

     0º    10º 

Sopro   Simulação  CD CL  Simulação  CD CY CL 

Não   MD_G6_S_1  0,060 -0,215  D_G6_10_S_1  0,103 0,209 -0,142 

Sim   MD_G6_C_1  0,055 -0,219  D_G6_10_C_1  0,097 0,212 -0,138 

Tabela 3.14: Resultados da injeção de fluido na esteira, a 0º e 10º de ângulo de guinada, adicionados dos resultados para a 
geometria 6, nas mesmas condições, mas sem controlo aerodinâmico. 

Verifica-se que pela injeção de um caudal mássico de 5 kg/s de ar a partir de cada uma das ranhuras, cuja área 

individual é aproximadamente 0,068 m2 (o que corresponde a uma velocidade de saída de aproximadamente 60 

m/s), é possível reduzir em cerca de 8,3% a resistência a um ângulo de guinada nulo, e 5,8% a 10º de ângulo de 

guinada. 

As Figura 3.21 e Figura 3.22 permitem visualizar o impacto da implementação de controlo ativo na esteira, a um 

ângulo de guinada nulo. É conseguida uma maior recuperação de pressão na superfície da cavidade (Figura 3.21b) 

e a zona de escoamento separado apresenta menores dimensões (Figura 3.22b). 

 

Figura 3.21: Distribuição de pressão na zona adjacente à extremidade da secção traseira. A pressão junto à superfície da 
cavidade é claramente maior na geometria 6 com controlo (b) relativamente à situação sem controlo (a). 
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Figura 3.22: Distribuição de velocidade e de linhas de corrente do escoamento em torno da geometria 6, a um ângulo de 
guinada nulo: a) sem controlo e b) com controlo. 

3.3.1.2 Combinação de sucção e sopro na carenagem traseira 

A 10º de ângulo de guinada, foram testadas duas configurações que combinam sucção e sopro, cujas características 

se encontram explicitadas na Tabela 3.15 e na Figura 3.23. A Tabela 3.16 resume os resultados das análises a estas 

duas configurações, apresentado também os valores dos coeficientes de forças da geometria 6 apenas com a injeção 

de fluido na esteira e sem qualquer tipo de controlo. 

Configuração Nº de ranhuras 
Aranhura 

(m2) 

ṁranhura 

(kg/s) 

Uranhura 

(m/s) 

2 6 0,06 1,67 22,72 

3 2 0,30 5,00 13,61 

Tabela 3.15: Parâmetros relativos às configurações de sucção-sopro. 

Geometria 6 

    10º 

Tipo de controlo  Simulação  CD ΔCD (%)  CY ΔCY (%)  CL ΔCL (%) 

Nenhum  D_G6_10_S_1  0,103 -  0,209 -  -0,142 - 

Sopro  D_G6_10_C_1  0,097 -5,8  0,212 +1,4  -0,138 +2,8 

Sucção-sopro  D_G6_10_C_2  0,096 -6.8  0,173 -17,2  -0,139 +2,1 

Sucção-sopro  D_G6_10_C_3  0,089 -13.6  0,171 -18,2  -0,141 +0,7 

Tabela 3.16: Comparação dos resultados obtidos para as configurações 2 e 3, adicionados da configuração 1 e do caso sem 
sopro. 
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Figura 3.23: Configurações de controlo ativo: a) 2 e b) 3. Do lado direito, encontram-se representadas as ranhuras de sucção 
criadas na geometria 6, e do lado esquerdo, a distribuição de linhas de tensão de corte na parede após a implementação de 

controlo ativo. 

A configuração 2 tentou reduzir a tridimensionalidade do escoamento no tejadilho da carenagem traseira através 

criação de 6 ranhuras de sucção, com uma forma aproximadamente retangular e que possuem uma inclinação de 

5º relativamente ao plano de simetria longitudinal do comboio. Se comparadas as Figura 3.23a e Figura 3.19b, 

verifica-se que a separação tridimensional que atravessa a zona superior da carenagem, de sotavento a barlavento, 

foi substituída por duas: uma na continuidade da aresta entre o tejadilho e as paredes laterais, do lado de sotavento, 

e a outra, no último metro da secção, junto ao eixo longitudinal do comboio. Esta configuração apesar de ter 

apresentado um coeficiente de resistência inferior ao da geometria 6, sem controlo, e ligeiramente inferior ao da 

que apresentou apenas sopro na esteira, não representou uma alteração significativa na tridimensionalidade do 

escoamento como se esperava. A maior parte da redução conseguida na resistência deve-se muito provavelmente 

à injeção de fluido na zona de escoamento separado. 

Os resultados mais promissores, em termos de redução da tridimensionalidade do escoamento na secção traseira, 

surgiram com a configuração 3. As ranhuras retangulares da configuração 2 aparentam um efeito muito local no 

que diz respeito à redução da torção da camada limite, o que nos levou a substituí-las por ranhuras que se 

estendessem, na direção transversal, de barlavento a sotavento. Como é bem patente na Figura 3.23b, o escoamento 

ficou mais alinhado com a direção longitudinal, tendo-se eliminado as separações tridimensionais junto ao centro 

do tejadilho da carenagem. A redução no coeficiente de resistência relativamente ao caso sem controlo também é 

significativa, indo para além da conseguida somente com sopro. 

3.3.1.3 Resumo das análises 

A injeção de fluido na zona de escoamento separado (Figura 3.20b) revelou-se um modo eficaz de rejeitar o ar 

resultante da sucção no tejadilho da mesma secção, contribuindo individualmente para reduções na resistência de 

8,3% e 5,8% a 0º e 10º de ângulo de guinada, respetivamente. A configuração 3 permitiu reduzir em quase 14% a 

resistência e, simultaneamente, diminuir a tridimensionalidade do escoamento na carenagem do segmento traseiro. 

A sua viabilidade energética é avaliada no capítulo seguinte.  
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Capítulo 4 

 

4 Análise de Consumo e Estabilidade 

4.1 Resistência e consumo de comboios ligeiros 

Numa situação de funcionamento a velocidade constante e em linha horizontal, a força motriz do comboio tem de 

vencer a resistência aerodinâmica, a resistência de rolamento e a resistência de quantidade de movimento6. As 

duas últimas podem ser desprezadas dado que o atrito roda carril é muito baixo e tanto as resistências de admissão 

como ejeção do ar de ventilação podem ser eliminadas em comboios curtos [6]. 

A potência exigida aos motores é assim dada por: 

 �̇�𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠  =   
1

2
 
𝜌 𝑈𝑐𝑜𝑚𝑏𝑜𝑖𝑜

3  𝐴 𝐶𝐷

𝜂1

 (4.1) 

onde 𝜂1 é o rendimento global do comboio ligeiro, que se admitiu igual a 65%.  

No caso da existência de controlo ativo, a potência necessária para acionar os ventiladores tem de ser subtraída à 

potência poupada. Consideraram-se dois casos de controlo ativo: 

1. a implementação isolada de sopro (configuração 1);  

2. a conjugação de sucção e sopro (configuração 3).  

No primeiro caso, a potência necessária ao controlo obtém-se pela Equação 4.2, onde 𝑝𝑑𝑖𝑛 é a pressão dinâmica 

do fluido à saída da ranhura de sopro e 𝑄 o caudal volumétrico de fluido transportado. 

 �̇�𝑠𝑜𝑝𝑟𝑜  =   
𝑝𝑑𝑖𝑛 ∙ 𝑄

𝜂2

 (4.2) 

Considerou-se um rendimento 𝜂2 de 60% para o conjunto ventiladores e auxiliares e desprezaram-se as perdas de 

carga nas tubagens. 

 

 
6 Esta parcela da resistência resulta dos caudais de ventilação dos motores e do ar condicionado, opondo-se ao avanço do 

veículo devido à admissão de ar a baixa velocidade e a sua restituição à atmosfera, por norma, ortogonalmente ao movimento 
do comboio.  Em comboios longos os caudais de ventilação são muito grandes em virtude do grande número de carruagens, no 
entanto, dado que o veículo em estudo possui apenas uma carruagem e, tanto a admissão como a ejeção podem ser feitas em 
locais favoráveis, a sua contribuição para a resistência pode ser desprezada. Por exemplo, a admissão do ar pode ser feita na 
carenagem dianteira, tomando partido das pressões elevadas aí existentes, e o ar rejeitado pode ser usado em mecanismos de 
controlo aerodinâmico ativo. 
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No segundo caso, ilustrado na Figura 4.1, a potência necessária é dada pela Equação 4.3: 

 

 

Figura 4.1: Esquematização da configuração 3 de controlo ativo. 

 
�̇�𝑠𝑢𝑐çã𝑜 𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑜  =   

(𝑃𝐵 − 𝑃𝐴) ∙ 𝑄

𝜂2

 

 

(4.3) 

onde PA é a pressão total na ranhura de sucção, PB é a pressão total na ranhura de sopro e os restantes parâmetros 

mantêm-se. 

Ocupemo-nos agora da quantificação das poupanças. Considerando uma variação de 0,001 no coeficiente de 

resistência, a poupança em termos de potência motriz é de aproximadamente 2,36 kW.  

Comecemos por analisar o caso de operação a um ângulo de guinada nulo. Como foi expresso na Secção 3.3.1.1, 

foi injetado na esteira um caudal volumétrico de cerca de 4.1 m3/s em cada uma das ranhuras de sopro, com uma 

velocidade de saída de aproximadamente 60 m/s, o que se traduziu numa potência de sopro igual a 30 kW. A 

Tabela 4.1 permite concluir que a um ângulo de guinada nulo e para a configuração de controlo ativo estudada, do 

ponto de vista energético, é mais vantajoso usar a geometria modificada sem injeção de fluido na esteira. 

Geometria  
Configuração 

de controlo ativo 
 CD  ΔCD  Ẇ𝑝𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 (kW)  Ẇ𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑜  (kW)  W ̇ poupança 

líquida
(kW) 

0  -  0,081  -  -  -  - 

6  -  0,060  0,021  49,6  -  49,6 

6  1  0,055  0,026  61,4  30,0  31,4 

Tabela 4.1: Viabilidade energética da implementação de controlo ativo a um ângulo de guinada nulo. 

Para a operação a um ângulo de guinada de 10º considerou-se apenas a configuração 3 (ver Figura 3.23 da Secção 

3.3.1.2.), uma vez que produziu os melhores resultados em termos de redução da resistência e da 

tridimensionalidade do escoamento na carenagem traseira. O gradiente de pressão adverso na direção longitudinal 

do comboio, dita que o conjunto sucção-sopro mais próximo da extremidade requer menor potência no transporte 

do fluido.  
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A Tabela 4.2 analisa a potência exigida pelo ventilador de cada conjunto de ranhuras: 

 

 

 

 

Tabela 4.2: Potência requerida por cada conjunto de ranhuras de sucção-sopro. 

Geometria  
Configuração 

de controlo ativo 
 CD  ΔCD  Ẇ𝑝𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 (kW)  Ẇ𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑜  (kW)  W ̇ poupança 

líquida
(kW) 

0  -  0,110  -  -  -  - 

6  -  0,103  0,007  16,5  -  16,5 

6  3  0,089  0,021  49,5  29,4  20,1 

Tabela 4.3: Viabilidade energética da implementação de controlo ativo a um ângulo de guinada de 10º. 

Pela análise da Tabela 4.3 conclui-se que a implementação de controlo aerodinâmico ativo com a configuração 3 

é uma opção viável, apresentando poupanças líquidas na potência motriz superiores à da geometria 6 não 

controlada. 

4.2 Estabilidade lateral de comboios ligeiros sob ventos 

cruzados 

A operação sob ventos cruzados é caracterizada por uma amplificação das forças e momentos aerodinâmicos a 

atuar nos veículos. No caso de comboios, o aumento da velocidade de circulação em conjunto com a diminuição 

da massa para efeitos de minimização de consumos, leva a que a preocupação com a estabilidade seja acrescida. 

No caso particular do comboio ligeiro cuja massa é extremamente baixa relativamente às composições 

convencionais, a segurança deve-se maioritariamente ao seu comportamento aerodinâmico, sendo assim de crucial 

garantir que as forças e momentos causados pelo vento não provocam o derrube lateral. 

A carga aerodinâmica causada pelos ventos, além de exercer uma força lateral, que tende a deslocar o centro de 

gravidade do veículo para o lado de sotavento – devido à flexibilidade da suspensão – e que o deixa particularmente 

vulnerável em curvas, pode também dar origem a forças de sustentação positivas [18]. A Figura 3.9 na Secção 

3.1.2 demonstrou precisamente esta tendência: a força de sustentação inicialmente negativa, sofre uma mudança 

de sentido a cerca de 12º de ângulo de guinada, apresentando um comportamento crescente desde os 10º.  

A Figura 4.2 ilustra as forças e momentos aerodinâmicos num caso de circulação a velocidade constante em linha 

horizontal. A estabilidade do veículo é avaliada pelo momento de derrube em relação ao carril, provocado pela 

força lateral. As forças estabilizadoras são o peso e, até um ângulo de guinada de aproximadamente 12º, a 

sustentação.  

Conjunto 

sucção-sopro 
 PA (Pa)  PB (Pa)  Q (m3/s)  Ẇcontrolo (kW) 

1  1600  4000  4,1  16,4 

2  2100  4000  4,1  13,0 

Total  29,4 
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Figura 4.2:  Representação esquemática das forças e momentos a atuar no comboio ligeiro aquando da operação sob ventos 
cruzados. 

Nesta análise considera-se apenas a geometria base, uma vez que foi a única ensaiada numa gama alargada de 

ângulos de guinada.  Os ângulos relevantes a este estudo são o de 10º, pois é o limite usual das condições de 

funcionamento, e o de 20º, por ser um caso ilustrativo do que seria o desempenho em condições extremas. 

Relembra-se que um ângulo de guinada de 20º corresponde a um vento perpendicular de aproximadamente 94 

km/h, o que na escala de ventos de Beaufort equivale a uma tempestade cujas consequências são árvores arrancadas 

e danos estruturais em construções, ou seja, dificilmente um comboio operaria sob tais condições. 

Para efeitos de cálculo, não se contabiliza o peso dos passageiros devido às potenciais variações na lotação e 

define-se um coeficiente de segurança, como a razão entre o momento aerodinâmico MY e o momento que 

conduziria ao derrube Mderrube. Admite-se a utilização da bitola ibérica (distância de entre carris de 1,668 m) e que 

o centro de gravidade do comboio no qual são aplicadas as forças se encontra a 1,2 m acima do nível dos carris. A 

Tabela 4.4 sumariza os resultados obtidos. 

α (°)  10 20 

Massa (kg)  12000,00 

W (kN)  -117,72 

CL  -0,14 0,60 

L (kN)  -3,07 13,15 

Fvertical (kN)  -120,79 -104,57 

CY  0,18 0,62 

Y (kN)  3,94 13,58 

Mderrube (kN.m)  100,74 87,22 

Maero (kN.m)  4,73 16,30 

Csegurança  21,29 5,35 

Tabela 4.4: Análise da estabilidade ao derrube lateral da geometria base do comboio-ligeiro.  

Com base nos resultados acima, conclui-se que, à partida, o comboio ligeiro poderia operar com relativa segurança 

mesmo no caso extremo de uma tempestade. No entanto, reconhecemos que esta análise foi feita dum ponto de 

vista puramente ilustrativo e admitindo que o vento era estacionário. Rajadas de vento súbitas conjugadas com a 

circulação em curvas, por exemplo, representam uma séria ameaça à estabilidade e não foram consideradas. 
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Capítulo 5 

 

5 Conclusões 

5.1 Síntese da tese 

O elevado nível de fuselamento dita que o escoamento em torno do comboio ligeiro original seja praticamente 

potencial exceto nas camadas limite das paredes e na esteira, o que se traduz num coeficiente de resistência bastante 

baixo. O estudo do escoamento em torno do veículo a um ângulo de guinada nulo aponta para valores entre 0,06 

e 0,075, valores esses que são corroborados pelo ensaio experimental realizado no túnel de vento da FCT. Apesar 

de, como esperado, o desempenho aerodinâmico se deteriorar com o aumento do ângulo de guinada, na gama de 

ângulos relevante para as condições usuais de funcionamento, a geometria base mantém um bom comportamento 

do ponto de vista da resistência e estabilidade – na gama de 0º a 10º a resistência aumenta apenas 32,5%.  

Estes resultados, embora animadores, não significam que não existe espaço para melhoria. A tridimensionalidade 

da geometria traseira, inicialmente obtida por simetria da dianteira, leva à torção da camada limite e, 

inevitavelmente, à separação tridimensional do escoamento. Esta separação tridimensional ocorre com a formação 

de vórtices longitudinais na carenagem da secção traseira, os quais representam fontes de instabilidade e impedem 

recuperações adicionais de pressão. Além disso, a inclinação de 30º desta mesma secção, parece ser a pior em 

termos resistência aerodinâmica. É assim evidente que a melhoria do desempenho da geometria base depende em 

grande parte do segmento traseiro. Felizmente, em comboios curtos e fuselados, a camada limite é pouco espessa 

na extremidade do veículo, o que sugere que através de mudanças na geometria, ou mesmo da implementação de 

controlo ativo, pode ser possível melhorar as condições do escoamento. 

No entanto, o teste de novas geometrias ou da implementação de controlo aerodinâmico, esteve limitado pelo 

formato do ficheiro da geometria original. Um ficheiro STL, sendo essencialmente uma malha com milhares de 

elementos, torna a edição praticamente impossível excetuando talvez alterações mínimas. Num processo demorado 

de tentativa e erro foi criado um modelo CAD da geometria base, completamente editável e que respeita as 

curvaturas do veículo original.  

Partindo do modelo CAD do comboio ligeiro, construíram-se seis secções traseiras alternativas que foram testadas 

a 0º e 10º de ângulo de guinada. A geometria 6 apresentou o melhor comportamento global. Combinou uma 

redução da inclinação da carenagem traseira, com a introdução de um difusor na zona inferior da mesma secção e 

de uma cavidade na extremidade posterior do veículo. As arestas vivas desta cavidade posterior forçam a separação 

do escoamento e a forma da cavidade contém a zona de separação. Estas modificações diminuíram o CD do veículo 

em cerca de 26%, a um ângulo de guinada nulo, e perto de 6,4%, a um ângulo de guinada de 10º. Estas reduções 

na resistência e, consequentemente dos consumos, tornam a geometria 6 numa alternativa a ter em consideração. 
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Numa tentativa de melhorar ainda mais o comportamento aerodinâmico da geometria 6, foi estudada a 

implementação de controlo ativo. Inicialmente, analisou-se apenas o efeito que o sopro de fluido nas arestas da 

cavidade posterior teria no escoamento, concluindo-se que o arrasto da zona de separação pelo fluido injetado, 

aumenta a pressão superficial na cavidade e conduz a reduções no CD de 8,3% e 5,8%, a 0º e 10º, respetivamente. 

Demonstrou-se também que é possível reduzir a tridimensionalidade do escoamento a um ângulo de guinada de 

10º, através da criação de ranhuras do tipo da configuração 3. O fluido é retirado à camada limite de modo a 

eliminar a região de maior torção junto à parede, sendo depois injetado na cavidade de separação. Este conjunto 

sucção-sopro reduziu a força de resistência em 13.6% e a força lateral em 18,2%, relativamente à geometria 6 sem 

controlo. 

Procurou-se então perceber se o controlo ativo compensa em termos energéticos, uma vez que é necessária energia 

para alimentar os ventiladores e o equipamento auxiliar. Concluímos que a poupança líquida em termos de potência 

motriz não justifica a implementação de sopro a um ângulo de guinada nulo, porém torna vantajosa a 

implementação da configuração 3 de controlo ativo a 10º de ângulo de guinada. 

Por fim, estudou-se a estabilidade do comboio sob ventos laterais a incidir perpendicularmente ao seu eixo 

longitudinal. Uma vez que apenas a geometria base foi estudada a ventos superiores a 10º, esta análise recaiu sobre 

si. Confirmou-se que o veículo é estável ao derrube mesmo no caso extremo representado por 20º de ângulo de 

guinada, o que se traduz em ventos cruzados de 94 km/h.  

5.2 Trabalho futuro 

5.2.1 Estudos numéricos 

Um novo estudo de sensibilidade da malha deve ser realizado para que se possa quantificar corretamente o valor 

do coeficiente de resistência do comboio. A densidade da malha superficial do veículo assim como o número de 

camadas prismáticas devem ser aumentados ao longo dos refinamentos, uma vez que são as zonas de maior 

intensidade dos gradientes de velocidade e pressão. Isto implica que o número de células por malha será muito 

maior que o desta dissertação e, portanto, a exigência computacional irá muito além da que pode ser conseguida 

com um computador portátil. Além disto, como se demonstrou na Secção 3.1.1.1, são necessárias malhas com 

algumas dezenas de milhão de elementos para que se consiga a convergência dos coeficientes de força, o que 

acentua ainda mais a necessidade de maior poder computacional. 

5.2.2 Estudos experimentais 

No ensaio no túnel de vento da FCT conseguiu-se um número de Reynolds máximo da ordem dos 3,5E+6, ainda 

bastante abaixo dos 8,63E+7 reais, mas que permitiu observar a diminuição do CD com o aumento do número de 

Reynolds, tal como se previa. Para comparar diretamente os resultados numéricos e experimentais, em trabalhos 

futuros, não basta igualar os Reynolds sendo também necessário ter em atenção a distância entre o fundo do veículo 

e o chão do túnel, uma vez que o aumento da distância ao chão parece diminuir significativamente a resistência. 
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5.2.3 Controlo aerodinâmico 

As configurações 2 e 3 de controlo ativo fazem uso do caudal de fluido extraído por sucção para realizar sopro na 

esteira. Embora seja o que se pretende na realidade, os casos estudados não refletem integralmente a situação ideal, 

na qual diferenças de pressão são utilizadas para que a sucção-sopro se realize com a mínima energia possível. Em 

estudos futuros, sugere-se analisar a hipótese de admitir ar junto ao ponto de estagnação no nariz do comboio, 

onde as pressões são bastante elevadas, e transportá-lo para a secção traseira. A admissão do ar pode ser feita de 

modo a reduzir a tridimensionalidade do escoamento na dianteira e, assim, atrasar as separações nas arestas 

superior e inferior do lado de sotavento, na presença de ventos laterais. Resta, por fim, projetar um sistema de 

tubagens que distribua o ar de refrigeração aos motores, o caudal de renovação de ar ao habitáculo e ainda 

transporte ar adicional para o mecanismo de sopro na extremidade do comboio, sem interferir em demasia com o 

habitáculo. Apesar de ser muito reduzido, o caudal de renovação de ar pode também ser injetado na esteira. Muito 

provavelmente continuarão a ser necessários ventiladores, porém a energia gasta no controlo ativo seria uma 

pequena fração da que se estimou nesta dissertação. 
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