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Resumo – O aumento da eficiência energética de veículos automotores pode ser obtido por meio de mecanismos 
passivos de controle de arrasto. O chanfro na base vertical é um dispositivo de redução de arrasto eficaz para 
carros com traseira quadrada. Mas alguns ajustes da geometria do veículo em fases derradeiras de projeto são 
desestimulados. Logo, pesquisas por meio de análise numérica da configuração ótima de chanfros na base em 
ciclos iniciais de desenvolvimento de um novo modelo tornam-se atraentes. Assim, o objetivo desta pesquisa é 
validar um modelo computacional para avaliação da influência de chanfros na base de veículos com traseira qua-
drada rodando com Re da ordem de 106. Para isso, simulação de fluidodinâmica computacional do corpo de Ah-
med em escala real, tanto com a forma original como com chanfros, inserido em escoamento com Re igual a 2,26 
x 106 foi realizada. Utilizou-se o Método de Decomposição de Reynolds não estacionário associado ao modelo 
de turbulência k-𝜔 SST. O método computacional adotado para resolver o escoamento turbulento proposto foi 
satisfatório, pois reproduziu a organização média do escoamento na esteira próxima do modelo original e identi-
ficou atividade espectral na bolha de separação com valores de 𝑆𝑡  entre 0,11 e 0,14, coerentes com dados da 
literatura. Coeficiente de arrasto médio do modelo sem chanfros superestimou em 5,7% o dado do experimento 
de referência. A introdução dos chanfros reduziu o comprimento e a área da seção transversal da bolha de sepa-
ração. Mudanças na atividade espectral da esteira e surgimento de vórtices longitudinais originados nas extremi-
dades laterais dos chanfros também foram observados. O modelo chanfrado percebeu redução do coeficiente de 
arrasto em cerca de 2,7%, quando comparado com o modelo original, compatível com o observado em estudo 
prévio. 
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1. INTRODUÇÃO 

Redução de arrasto aerodinâmico é um tema importante no setor de transportes, sobretudo com a ascen-
dente pressão da sociedade e de restrições impostas por órgãos governamentais no que tange redução de 
emissões de poluentes atmosféricos e de consumo de combustíveis. Afirma-se que o uso de mecanismos de 
controle de arrasto pode influenciar de forma significativa a eficiência energética do automóvel, pois grande 
parte do combustível empregado em veículos automotivos é destinada para superar o arrasto aerodinâmico 
[1]. 

Dispositivos de redução de arrasto são divididos principalmente em duas categorias: mecanismos passi-
vos, quando não há demanda de energia para seu funcionamento; e mecanismos ativos, quando há requisi-
ção de energia para sua ativação e, comumente, o emprego de um sistema de controle. Pode-se citar como 
técnicas de controle de arrasto em corpos rombudos: injeção e sucção de ar, contínuas ou intermitentes; uso 
de cilindros rotativos; inclusão de cavidade na base; mudança da geometria traseira; uso de geradores de 
vórtices; placas divisoras; defletores; e flapes. Estas técnicas, para minimizar o arrasto de pressão, 
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basicamente tentam mudar o escoamento no entorno do corpo, sobretudo a estrutura da esteira, prevenindo 
regiões de separação da camada limite, mudando o tamanho e a forma da esteira e favorecendo a recupera-
ção da pressão estática na base do corpo [1]. 

Devido à simplicidade, ao reduzido custo efetivo e à facilidade de implementação, técnicas passivas são 
mais populares [1]. Em destaque, citam-se como um exemplo deste tipo de dispositivo de controle de arrasto 
os chanfros, sobretudo os de pequena dimensão, que são largamente utilizados na indústria automobilística, 
pois comprovadamente podem aumentar a eficiência energética de um veículo automotivo sem comprome-
ter a sua estética, o seu custo de produção e de manutenção, os requisitos de segurança e outros requisitos 
de projeto. 

Littlewood e Passmore [2] investigaram em túnel de vento, com número de Reynolds baseado na altura 
do modelo (𝑅𝑒 ) igual a 0,8 x 106, o uso de chanfro de grande razão de aspecto (AR) na aresta superior da 
base de um modelo de Windsor com a traseira quadrada. Redução máxima do coeficiente de arrasto total 
igual a aproximadamente 4,1% em relação ao modelo sem chanfro foi obtido. Já Grandemange et al. [3] 
estudaram experimentalmente um modelo de Ahmed [4] de traseira reta em escala industrial. E, com esco-
amento caracterizado por 𝑅𝑒  igual a 2,5 x 106, os chanfros proporcionaram decréscimo de até 5,8% do CD 
total do veículo simplificado. Perry, Pavia e Passmore [5], em ensaios em túnel aerodinâmico com o modelo 
de Windsor a 𝑅𝑒  igual a 7,7 x 105, combinando condições distintas de chanfros curtos com AR igual a 8,6 
nas arestas inferior e superior da base do corpo, encontraram a condição de arrasto aerodinâmico mínimo 
para ângulo de 12º para ambos os chanfros, com redução de arrasto de cerca 3% em relação ao caso original 
com chanfros nulos.  

Em acréscimo, menciona-se que, diferente de defletores e flapes, o ajuste de chanfros em etapas finais de 
projeto de um novo carro, com testes em um protótipo em escala real, pode inviabilizar o uso deste dispo-
sitivo, pois mudanças nas etapas derradeiras de projeto podem ser financeiramente proibitivas ou mesmo 
impossíveis. Assim, o uso de ferramentas computacionais para avaliar o conceito nos estágios iniciais de 
desenvolvimento torna-se atraente. A favor do uso de métodos computacionais ainda citam-se os avanços 
das ferramentas de análise numérica, com a melhora da capacidade preditiva dos códigos relacionados à 
fluidodinâmica computacional ou, em inglês, Computational Fluid Dynamics (CFD); e o decréscimo do 
custo deste tipo de tecnologia. 

Estudos por meio de simulação numérica de modelos de veículos terrestres simplificados são abundantes 
na literatura. Citam-se como trabalhos de destaque os desenvolvidos por Khalighi et al. [6], Lucas et al. [7], 
Eulalie, Gilotte e Mortazavi [8], Serre et al. [9] e Krajnovic´ e Davidson [10, 11, 12], que conseguiram 
reproduzir os achados de pesquisas experimentais, mas abordando escoamentos com Re de ordem inferior 
a 106 ou não pesquisando modelos com a traseira quadrada. Ressalta-se também que a maioria destes estu-
dos de reportado sucesso adota métodos numéricos, como a LES e a DES, que ainda não são compatíveis 
com a rotina da indústria, pois estão associados a custo de cálculos computacionais relativamente elevado. 

Assim, tem-se como objetivo do presente estudo validar um modelo computacional para simulação do 
escoamento turbulento no entorno de um veículo terrestre simplificado com traseira quadrada, forma típica 
de automotores da categoria SUV, vans e minivans, para avaliação da adoção de mecanismos passivos de 
redução de arrasto. Este trabalho propõe, por meio do método RANS não estacionário ou URANS, associ-
ado ao modelo de turbulência k-𝜔 SST, avaliar a aerodinâmica do modelo de Ahmed [4] com ângulo de 
inclinação do vidro traseiro igual a 0o, tanto com configuração original como com adoção de um mecanismo 
passivo de controle de arrasto, em escala de um veículo real, com Re igual a 2,2 x 106, em atitude de ângulo 
nulo de guinada. O dispositivo de controle de arrasto em análise são chanfros curtos ótimos do trabalho de 
Perry, Pavia e Passmore [5]. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Materiais 

Para as simulações de CFD, fez-se uso de um computador com as seguintes características: oito proces-
sadores Intel(R) Core(TM) i7-7700K de 4,2 GHz, 16,0 GB de memória RAM instalada e 2 TB de memória 
física. As atividades de pré-processamento, processamento e pós-processamento dos cálculos numéricos 
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foram realizadas por meio de programas do pacote ANSYS. A ferramenta de CFD utilizada foi o ANSYS 
Fluent. 

2.2. Método 

2.2.1 Modelo geométrico 

Com o objetivo de avaliar o efeito aerodinâmico introduzido por um mecanismo passivo de controle de 
arrasto, abordou-se nas simulações numéricas o modelo de Ahmed [4] com a traseira quadrada em escala 
4:1, com e sem o uso dos chanfros curtos ótimos de Perry, Pavia e Passmore [5]. As Fig. 1 e 2 exibem os 
modelos geométricos simulados. 

O domínio ou túnel de vento virtual, modelado com forma retangular, apresenta volume, comprimento, 
altura e largura iguais a, respectivamente, 1533,2 [m3], 36,778 [m], 5,600 [m] e 7,480 [m]. Registra-se ainda 
que o plano coincidente com a face frontal do veículo está à distância de 8,410 [m] da entrada do túnel de 
vento virtual. 

Em relação ao sistema de coordenadas cartesianas, sua origem está localizada no ponto coincidente entre 
o plano longitudinal vertical médio, o plano do solo e o plano que contém a base do corpo de Ahmed. O 
eixo de coordenadas X é orientado na direção do escoamento principal, ou seja, paralelo ao eixo longitudi-
nal do corpo de Ahmed, com valores positivos à jusante do veículo; o eixo Y é normal à parede lateral do 
veículo; e o eixo Z é normal ao solo, assumindo, dentro do domínio, apenas valores positivos. 

2.2.2 Modelagem matemática 

O software usado nas simulações emprega o Método de Volumes Finitos (MVF) para resolução das equa-
ções que governam o escoamento de fluidos: a equação da continuidade e as equações de momentum. 
Ressalta-se que, para a presente pesquisa, foram utilizadas as equações de governo para a condição de fluido 
newtoniano incompressível, dadas pelas equações (1) e (2) [13, 14].  

𝑑𝑖𝑣 𝑼 0                      (1) 

𝜌
𝑼

𝜌𝒈 ∇𝑝 𝜇∇ 𝑼                                      (2) 

Em que ∇ é o operador gradiente; 𝑑𝑖𝑣 é o operador divergente; 𝜌 representa massa específica do fluido;  
𝑡 representa tempo; U representa o vetor velocidade; 𝒈 é o vetor de aceleração da gravidade; 𝑝 é pressão 
hidrostática; e 𝜇 denota viscosidade dinâmica. 

 

  
Fig. 1. Modelo de Ahmed.     Fig. 2. Modelo de Ahmed com chanfros. 
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2.2.2.1 Método numérico e tratamento da turbulência 

O método numérico adotado foi o RANS não estacionário e o modelo de fechamento escolhido foi o k-
𝜔 SST [15]. Os modelos URANS são amplamente utilizados na indústria, pois se configuram como solução 
prática para escoamentos de alto Re, com custo de cálculos associados reduzido em comparação a alterna-
tivas como a simulação de grandes escalas, ou LES, e a simulação numérica direta, ou DNS. Menciona-se 
ainda que os modelos URANS são largamente implementados em soluções comerciais [16]. Quanto à es-
colha do modelo de turbulência, lembra-se que o k-𝜔 SST de Menter é um modelo econômico sugerido 
para estudos de escoamentos externos complexos com presença de gradiente de pressão adverso e regiões 
de separação, assim como o Spalart-Allmaras e o k-𝜔 de Wilcox [14]. Em adicional, informa-se que há na 
literatura registros de sucesso do uso do modelo k-𝜔 SST para calcular o escoamento no entorno de veículos 
terrestres simplificados [17, 18]. 

As condições físicas do fluido contido no domínio, definido como ar atmosférico à temperatura igual a 
288,2 [K], são caracterizadas por: relação entre calores específicos (𝛾) igual a 1,4; viscosidade dinâmica 
(𝜇) igual a 1,789 x 10-5 [kg/m.s]; e massa específica (𝜌) igual a 1,225 [kg/m3]. 

Já as condições de contorno são especificadas na Tabela 1 e as fronteiras do domínio são representadas 
na Fig. 3. 

E, em relação às condições iniciais, menciona-se que, inicialmente, a partir da condição de fluido parado, 
fez-se uso do método RANS estacionário até a condição de regime quase permanente, com valores médios 
de coeficiente de arrasto (CD) e coeficiente de sustentação (CL) estáveis. E, após, adotando a solução da 
simulação numérica por meio do método RANS como condição inicial, a técnica de análise transiente ou 
URANS foi acionada. Registra-se que para o cálculo transiente, três passos de tempo distintos (0,0001 [s], 
0,0005 [s] e 0,005 [s]) foram utilizados na pesquisa e o tempo total de escoamento simulado foi mantido 
entre 0,2500 [s] e 8,0000 [s]. 

Tabela 1. Especificação das condições de contorno. 

Fronteiras Condição de Contorno 
Entrada do túnel Perfil de velocidade homogêneo (𝑈  com componente no 

eixo X igual a 28,7 [m/s] e componentes nos eixos Y e Z nu-
las); intensidade de turbulência igual a 0,3%; e razão de vis-
cosidade turbulenta igual a 7. 

Saída do túnel Pressão estática igual a 0 Pa; intensidade de turbulência 
igual a 0,3%; e razão de viscosidade turbulenta igual a 7. 

Paredes laterais do túnel Simetria. 
Parede superior do túnel Simetria. 
Parede inferior do túnel (solo) Condição de não deslizamento. 
Corpo de Ahmed e apoios cilíndricos Condição de não deslizamento. 

 

 

Fig. 3. Modelo no túnel de vento virtual, com as representações das fronteiras do dominio. 
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Todas as simulações foram realizadas com esquema numérico de segunda ordem para discretização (es-
pacial) das equações, sendo o modelo upwind de segunda ordem selecionado para resolução das equações 
de momentum, energia cinética turbulenta (k) e taxa de dissipação específica (𝜔). O acoplamento das gran-
dezas pressão e velocidade foi resolvido por meio do esquema SIMPLE. Para formulação transiente, fez-
se uso de um esquema implícito de segunda ordem. E registra-se que o resíduo quadrático médio (RMS) 
usado nas simulações numéricas foi igual a 10-4. 

2.2.3 Verificação e validação da solução numérica 

O documento ASME V&V 20-2009 [19] foi adotado como referência para os procedimentos de verifica-
ção e validação de simulação computacional. Neste trabalho assumiu-se que os erros de interação são ne-
gligenciáveis. O erro de parâmetro de entrada considerado restringiu-se ao produzido pela diferença do 
número de Reynolds utilizado para as simulações numéricas e o adotado nos experimentos que serviram de 
referência para validação.  

O parâmetro escolhido para verificação e validação das simulações numéricas foi o coeficiente de arrasto 
total médio (CD). Apenas a solução de CFD do modelo limpo, sem adoção de mecanismo passivo de con-
trole de arrasto, foi submetida a procedimento de validação por meio de comparação com dados experi-
mentais. Fez uso do valor de coeficiente de arrasto igual a 0,2500±0,0008, exposto no trabalho de Ahmed 
e colaboradores [4], como referência.  

Para compor a incerteza associada à simulação numérica, realizaram-se o estudo de convergência de 
malha com três distintos graus de refinamento de malha, com razão de refinamento entre malhas superior 
a 1,3, como preconizado pela norma [19], e o teste de passo de tempo com as resoluções temporais alvo do 
estudo. 

A discretização espacial dos domínios avaliados foi realizada com malhas não-estruturadas contendo ele-
mentos híbridos: elementos tetraédricos em regiões não adjacentes a contornos modelados como paredes 
estacionárias; e elementos prismáticos próximos às fronteiras caracterizadas como paredes. Dentro do do-
mínio, fabricaram-se dois blocos retangulares de influência onde se estabeleceu um adensamento dos ele-
mentos de malha em regiões de interesse. Um bloco com nível maior de refinamento de malha foi criado 
abrangendo a região da esteira à jusante do veículo simplificado. Já o segundo bloco, com nível de refina-
mento menor, foi fabricado englobando, além de todo o corpo de Ahmed, o primeiro bloco já citado. A Fig. 
4 exibe a malha, caracterizada por número de elementos (N) igual a 10437744, utilizada para a simulação 
do corpo de Ahmed limpo.  

 

 

 

Fig. 4. Malha utilizada na simulação do modelo de Ahmed sem chanfros. 
Nota: (a) zoom na região de interesse e (b) imagem de todo dominio. 
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2.2.4 Convenções 

No presente estudo, convencionou-se que o coeficiente aerodinâmico de arrasto total, o coeficiente de 
sustentação e o coeficiente de força lateral são obtidos, respectivamente, pelas equações (3), (4) e (5). 

𝐶
,

                       (3) 

𝐶
,

                      (4) 

𝐶
,

                      (5) 

Em que S denota a área transversal máxima do modelo, igual a 1,791 [m2]; 𝑈  denota a velocidade do 
escoamento não perturbado, com valor igual a 28,7 [m/s]; D denota força de arrasto total e constitui a 
componente de força aerodinâmica na direção X; L denota a força de sustentação e é a componente de força 
aerodinâmica na direção Z; e 𝐹  denota a força aerodinâmica lateral e representa a componente de força 
aerodinâmica na direção Y. 

Registra-se que a força de arrasto total (D) é composta por: (i) o arrasto de pressão, devido à força de 
pressão; e (ii) o arrasto de atrito, devido à força viscosa. De forma similar, as componentes de força aero-
dinâmica L e 𝐹  também são calculadas, respectivamente, pela componente na direção Z e a na direção Y 
da soma da força de pressão e da força viscosa aplicadas sobre o corpo de Ahmed. Ressalta-se que os apoios 
cilíndricos não foram computados no cálculo das forças aerodinâmicas aplicadas sobre o modelo. 

Já o coeficiente de pressão foi calculado por meio da equação (6). 

𝐶
,

                      (6) 

Em que p denota pressão estática na superfície do corpo; e 𝑝 denota pressão estática de referência, me-
dida no escoamento não perturbado a montante do modelo. 

E, por fim, tem-se o número de Strouhal (𝑆𝑡 ) que foi calculado com base na altura do modelo (H), igual 
a 1,152 [m], e na velocidade do escoamento não perturbado (𝑈 ), por meio da equação (7). Registra-se que 
f é a frequência em Hz do fenômeno.  

𝑆𝑡 𝑓𝐻/𝑈                      (7) 

Menciona-se ainda que valores de coordenadas (x,y,z) e de parâmetros como tensores de Reynolds e 
velocidade, eventualmente, foram apresentados na forma adimensional, normalizados pelo módulo 𝑈  e da 
altura do modelo (H). Esses parâmetros são apresentados acompanhados de um asterisco sobrescrito. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. Corpo de Ahmed sem chanfros 

3.1.1 Coeficientes aerodinâmicos 

O valor médio do coeficiente de arrasto total (CD) do veículo sem chanfros obtido por meio de simulação 
é igual a 0,266±0,023. Observa-se que o índice de convergência de malha, ou GCI [19], foi igual a 6,29%. 
O resultado base da solução de CD é levemente maior do que o resultado de Ahmed, Ramm e Faltin [4], 
mas a faixa de valores da solução, com nível de abrangência de 95%, contém, além do resultado do expe-
rimento de referência [4], o resultado do experimento de Grandemange, Gohlke e Cadot [20].  

O resultado do parcelamento do valor de CD em coeficiente de arrasto atribuído à base vertical do veículo 
(𝐶 ) e à porção restante do carro simplificado (𝐶 ), exposto na tabela 2, evidencia, corrobo-
rando com resultados de trabalhos prévios sobre o corpo de Ahmed com traseira quadrada, que é na região 
da base em que se encontra a maior contribuição para a constituição da força de arrasto sobre o corpo. Cerca 
de 79% do arrasto total é gerado na base. O resultado do parcelamento do arrasto total em coeficiente de 
arrasto de atrito (𝐶 ) e de arrasto de pressão 𝐶 ã ) também é exposto. Como esperado, o arrasto 
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de pressão é predominante, correspondendo a cerca de 84% do arrasto total experimentado pelo veículo. E, 
deste arrasto de pressão, quase 94% é atribuído à base. 

Já o coeficiente de sustentação (CL) obtido por meio de média temporal assume o valor igual a 0,139 
negativo. O desvio padrão amostral dos valores deste coeficiente de força é igual a 0,002. Logo, tem-se 
uma força atuando sobre o corpo em direção ao solo, ou seja, uma downforce, como já encontrado na 
literatura [3,5]. 

O coeficiente de força lateral (Cy) assume um valor médio próximo de zero, provavelmente pela simetria, 
em relação ao plano vertical longitudinal médio, da geometria do corpo e, após longo período de observa-
ção, das propriedades médias do escoamento. O resultado base de Cy é igual a -0,0009 e o desvio padrão 
da amostra é igual a 0,0009.  

3.1.2 Características do escoamento no entorno do corpo de Ahmed limpo 

A simulação numérica conseguiu capturar tanto características médias do escoamento já descritas na li-
teratura como o valor de Strouhal associado à dinâmica da esteira. 

Ilustrações que representam a solução do campo de velocidade no entorno do corpo de Ahmed por meio 
de linhas de corrente no plano longitudinal central (em y*=0) e no plano horizontal localizado no centro da 
base do veículo (em z* = 0,67), são apresentadas nas Fig. 5 e 6. Nestas figuras, como referência, expõem-
se os dados de Grandemange, Gohlke e Cadot [20] obtidos por meio de PIV.  

 
 

Tabela 2. Estudo do coeficiente de arrasto do corpo de Ahmed sem chanfros. 

Porção do corpo 
Tipo de arrasto 

Arrasto total 
(CD) 

Arrasto de pressão 
𝐶 ã ) 

Arrasto de atrito 
(𝐶 ) 

Porção dianteira (𝐶 ) 0.056  0,013  0,042 
Base (𝐶 ) 0.210 0,210 0 
Total 0.266 0,224  0,042 

 

 

Fig. 5. Linhas de corrente no plano XZ médio. 



22 M. Quintino Palhares et al. / Revista Iberoamericana de Ingeniería Mecánica 24(2), 15-32 (2020) 

No plano XZ médio, como esperado, não se observa ponto de separação da camada limite na porção 
frontal, tampouco na seção média do modelo. Apenas estudos com Re relativamente baixo observam região 
de separação e recolamento da camada limite na porção dianteira do corpo de Ahmed [11], como a que 
pode ser visualizada no resultado de Grandemange, Gohlke e Cadot [20]. Já na esteira, representada tanto 
na Fig. 5 como na Fig. 6, observa-se que as camadas cisalhantes que deixam as superfícies longitudinais do 
veículo, se descolam do corpo e formam uma grande região de recirculação próxima à base vertical do 
modelo, como esperado. Visualizam-se os eixos (F) superior e inferior, no plano vertical, e eixos (F) late-
rais, no plano horizontal, dos vórtices transversais que formam a grande estrutura de vórtice em forma de 
anel, ou O-ring, comum a bolha de separação da esteira próxima de veículos com a traseira quadrada. Nota-
se assimetria da esteira no plano vertical em y* nulo, com vórtice superior de dimensão maior do que o 
inferior, provável resultado de fatores como a interação do escoamento com o solo [5]. Já no plano hori-
zontal abordado, quase simetria da esteira é obtida, como esperado para análises de parâmetros médios para 
relativo longo tempo de escoamento. O ponto de estagnação associado ao recolamento do fluido na base 
está em z* igual a 0,53 e, nos gráficos, é identificado por “PE”. E o ponto de sela, ou ponto de estagnação 
livre, que foi utilizado como referência para definição do tamanho da bolha de separação, é encontrado em 
x* próximo de 1,75 e é identificado nas ilustrações pela letra “S”.  

Já a distribuição de pressão no entorno do veículo, resolvida nos planos longitudinais em que se estudou 
o campo de velocidade, é representada nas Fig. 7 e 8. As imagens contidas nestas figuras reforçam a exis-
tência de uma estrutura toroidal de baixa pressão na bolha de recirculação na esteira próxima do modelo. 
Observa-se que os dados da literatura corroboram com o resultado desta pesquisa. Ressalta-se que os valo-
res mínimos de CP na esteira são encontrados nos eixos do vórtice circular transversal ilustrado por meio 
de linhas de corrente nas Fig. 5 e 6.  

Em adicional, reforça-se que a toróide de baixa pressão é resultado de uma média temporal da distribuição 
espacial de CP e não representa a distribuição transiente deste parâmetro ou a de outros, como a de veloci-
dade. Na Fig. 9, o O-ring de baixa pressão é ilustrado por meio de uma superfície (isosurface) criada com 
valores de CP iguais a 0,27 e 0,25. Achado semelhante é exposto por Volpe, Devinant e Kourta [21] e 
Grandemange, Gohlke e Cadot [20] 
  

 

Fig. 6. Linhas de corrente no plano XY, em z* = 0,67. 
Nota: (a) dado de referência, extraído da literatura [20]; e (b) resultado da solução. 
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Fig. 7. Distribuição de CP na esteira do veículo, no plano XZ, em y* = 0. 
Nota: (a) dado de experimento [20]; e (b) dado da simulação. As linhas contínuas repre-
sentam valores positivos e as linhas intermitentes denotam valores negativos de CP. 

. 

 

Fig. 8. Distribuição de CP na esteira do veículo, no plano XY, em z* = 0,67. 
Nota: (a) dado de experimento [20]; e (b) dado da simulação. As linhas contínuas representam 
valores positivos e as linhas intermitentes denotam valores negativos de CP. 
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Já a Fig. 10 evidencia que a distribuição média de pressão na base do veículo é fortemente influenciada 
pelos vórtices transversais. Os contornos das regiões de menor CP têm a forma projetada do toróide e, onde 
se encontra valores do coeficiente de pressão maiores, ou menos negativos, é onde se visualiza o ponto de 
estagnação, ou de recolamento do escoamento na base. 

Ainda para estudar a evolução do campo de velocidade na região da esteira do corpo de Ahmed com a 
traseira quadrada, linhas de corrente em planos transversais (YZ) são expostas na Fig. 11. Primeiramente, 
menciona-se a presença de pequenos vórtices longitudinais nas superfícies laterais do veículo, observáveis 
em x* igual a -2 e a -1. Próximo às arestas superiores, os vórtices se dissipam rapidamente, já os vórtices 
que se formam e propagam nas arestas inferiores das paredes laterais do modelo alcançam a esteira. As 
imagens dos planos em x* igual a -0,15 e 0 sugerem que pequenos vórtices longitudinais são formados 
entre o veículo e o solo e migram para as laterais do modelo. Estes vórtices também se dissipam rapida-
mente. Em x* igual a 0,5 e 1,0 é possível observar o vórtice circular transversal. Nota-se que o eixo do 
vórtice superior, que compõe a estrutura vortical circular observável em tempo médio, está mais próximo 
da base do que o eixo do inferior. Este é visto em x* igual a 1,0 e aquele, em x* igual a 0,5. Imagens 
sugestivas de vórtices longitudinais contra-rotativos partindo das quatro extremidades da bolha de separa-
ção também são captadas pelos planos em x* igual a 0,5, 1,0. Os superiores parecem menores e não são 
observáveis em planos mais distantes da base. Já os inferiores são vistos em planos distantes da base, como 
os localizados em x* igual a 2 e a 3. Há registro de que o escoamento potencial ao interagir com a bolha de 
recirculação, ou seja, com o vórtice transversal circular, forma estes pares de vórtice contra-rotativo.  

 

Fig. 9. Linhas de corrente no plano XY, em z* = 0,67. 
Nota: (a) CP = - 0,27; e (b) CP = - 0,25. 

 

Fig. 10. Distribuição de CP (contornos) na base do veículo. 
Nota: (a) dado de experimento [20]; e (b) resultado da simulação. 
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Em acréscimo, expõe-se que, embora os tensores de Reynolds sejam completamente modelizados pela 
técnica numérica selecionada, a disposição espacial e a intensidade destas grandezas obtidas em simulação 
apresentam razoável semelhança com o que Grandemange, Gohlke e Cadot [20] captaram em túnel de 
vento.  

E, por fim, revela-se o comportamento espectral da esteira, extraído de registros transientes de dados de 
velocidade em pontos localizados na mesma. Para análise com frequência de corte de 100 Hz e resolução 
igual a 0,6 Hz, número de Strouhal baseado na altura do modelo (𝑆𝑡 ) entre 0,11 e 0,14 é recorrente. Outro 
pico muito comum nas curvas de densidade de potência espectral (PSD) dos sinais de velocidade na esteira 
do modelo revela 𝑆𝑡  entre 0,24 e 0,30. Observa-se que a mesma atividade espectral da esteira, como a 

 

Fig. 11. Linhas de corrente em planos YZ. 
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ilustrada pela Fig. 12, por exemplo, quando adimensionalizada pela largura do corpo (W), pode ser expressa 
por 𝑆𝑡  entre 0,15 e 0,19, para o primeiro pico de PSD, e entre 0,32 e 0,40, para o segundo. 

O 𝑆𝑡  entre 0,11 e 0,14 é coerente com a atividade espectral da esteira associada na literatura [10,12] aos 
modos de desprendimento e propagação de vórtices desenvolvidos nas arestas da base do modelo. 

3.2. Corpo de Ahmed com chanfros 

3.2.1 Coeficientes aerodinâmicos 

O valor médio do coeficiente de arrasto total (CD) do veículo com chanfros é igual a 0,259±0,012. O GCI 
foi igual a 4,47%. Quando se compara apenas o resultado base, nota-se redução de coeficiente de arrasto 
de aproximadamente 2,7% em relação ao corpo original, aquele sem mecanismo passivo de controle de 
arrasto. Este resultado é coerente, pois Perry, Pavia e Passmore [5], com o corpo de Windsor, obtiveram 
resultado similar. Logo tal estratégia de redução de arrasto em veículos terrestres com traseira quadrada 
parece não mudar sua eficiência mesmo quando há mudanças importantes na porção dianteira do corpo.  

Em acréscimo, pode-se supor que chanfros com configurações distintas da proposta no presente estudo 
podem proporcionar melhor desempenho aerodinâmico ao corpo de Ahmed. Cita-se, por exemplo, que com 
valores distintos de razão de aspecto e de inclinação de chanfros, redução de arrasto de 5,8% foi percebida 
[3].  

O resultado do parcelamento do valor de CD em coeficiente de arrasto atribuído à base vertical do veículo 
(𝐶 ), aos chanfros (𝐶 ) e à porção restante do carro simplificado (𝐶 ) é exposto na 

Tabela 3. Verifica-se que 79% do arrasto total é gerado na porção traseira do corpo (na base e nos chanfros).  
O CL teve seu módulo aumentado em 79%. Ou seja, o mecanismo de controle de arrasto testado propor-

ciona acréscimo significativo de downforce. Por meio de média temporal, encontra-se o valor de CL igual 
a -0,250, com desvio padrão amostral igual a 0,000. Reforça-se que tal efeito já era esperado, pois, no 
trabalho de Perry, Pavia e Passmore [5], os chanfros ótimos ocasionaram aumento de 200% de CL ao corpo 
de Windsor. 

Já o Cy obtido por média temporal permanece com valor médio próximo de zero.  
 
 

 

Fig. 12. Densidade espectral de potência do sinal de velocidade captado em 10 pontos localizados no plano vertical longitudi-
nal médio, em x* = 0,5. 
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3.2.2 Característica do escoamento com controle 

Com a adoção do chanfro, notam-se mudanças no campo de velocidade e na distribuição de pressão na 
região da esteira. Por meio das Fig. 13 e 14, observa-se que, em relação ao corpo original, o comprimento 
da bolha de separação decresce cerca de 20% com a adoção do mecanismo de controle de arrasto. O esco-
amento principal sofre uma deflexão maior nas arestas horizontais da base e assim, a seção da esteira é 
reduzida. Os vórtices transversais superior e inferior se apresentam com dimensões e posição de eixos (F) 
mais próximas; e o ponto de estagnação na base e o ponto de sela se encontram mais distantes do solo. 

Já a distribuição de CP na região da esteira, ilustrada nas Fig. 15 e 16, aponta uma região pequena, no 
bordo de ataque dos chanfros, em que ocorre grande redução dos valores de CP. Em contrapartida, os valores 
de pressão nas proximidades da base, inclusive na organização toroidal de baixa pressão, sofrem acréscimo. 

Tabela 3. Estudo do coeficiente de arrasto do corpo de Ahmed sem chanfros. 

Porção do corpo 
Tipo de arrasto 

Arrasto total 
(CD) 

Arrasto de pressão 
𝐶 ã ) 

Arrasto de atrito 
(𝐶 ) 

Porção dianteira (𝐶 ) 0,055  0,012 0,043 
Base (𝐶 ) 0.177 0,177 0,000 
Chanfros (𝐶 )  0,027 0,026 0,001 
Total 0.259  0,215  0,044 

. 

 

Fig. 13. Linhas de corrente no plano XZ médio. 

 

Fig. 14. Linhas de corrente no plano XY, em z* = 0,67. 
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E a região em que ocorre grande elevação de CP, relacionada ao ponto de sela, está mais próxima da base 
do modelo. 

Já a análise da distribuição da pressão na base do modelo, ilustrada na Fig. 17, evidencia recuperação 
parcial da pressão na parede vertical da porção traseira do veículo. Valores positivos de CP são encontrados 
na região onde ocorre o recolamento do escoamento na base.  

 

Fig. 15. Distribuição de CP na esteira do veículo, no plano XZ, em y* = 0. 

 

Fig. 16. Distribuição de CP na esteira do veículo, no plano XY, em z* = 0,67. 

 

Fig. 17. Distribuição de CP na base do veículo. 
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As linhas de corrente em planos verticais transversais expostas na Fig. 18 revelam a presença de vórtices 
longitudinais formados nas extremidades laterais dos chanfros. Também é possível notar a redução da área 
da seção transversal da bolha de recirculação, assim como seu fechamento (relacionado ao ponto de sela) 
mais próximo da base. 

Em relação à análise da atividade espectral da esteira, para análise com frequência de corte de 100 Hz e 
resolução igual a 0,6 Hz, apenas 𝑆𝑡  igual a 0,16 foi obtido. O resultado sugere que os chanfros não só 
introduzem efeitos na geometria da organização média da esteira, mas também modificam sua dinâmica. 

Os resultados da simulação parecem estar em acordo com o expresso na literatura. Lembra-se que Gran-
demange et al. [3] relacionam a eficiência dos chanfros ao balanço entre a redução de arrasto ocasionado 
pela redução da área transversal da esteira, levando em conta efeitos bidimensionais da ação dos chanfros; 
e o incremento de arrasto, associado ao arrasto induzido pelos vórtices longitudinais, que leva em conta 
efeitos tridimensionais introduzidos pela mudança de geometria traseira. E menciona-se que, assim como 
no trabalho dos autores supracitados, na presente pesquisa também se observa, no caso com chanfros, a 
altura da região separada menor e a existência de vórtices longitudinais com intensidade maior. Em adici-
onal, ressalta-se que Perry, Pavia e Passmore [5] associam a melhora do desempenho do corpo com chanfros 

 

Fig. 18. Linhas de corrente em planos YZ. 
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à redução de força da bi-estabilidade, não investigada neste estudo, acompanhada da diminuição do com-
primento da esteira. 

E, finalmente, comparam-se dados de distribuição de flutuação de pressão na base do veículo com e sem 
chanfros. Nota-se, por meio da Fig. 19, que em quase totalidade da superfície da base chanfrada os valores 
RMS de pressão estática são inferiores aos calculados na base original. No modelo com chanfros, nota-se 
também uma distribuição mais homogênea deste parâmetro na superfície avaliada. 

4. CONCLUSÃO 

O escoamento turbulento no entorno do modelo de Ahmed com traseira quadrada simulado por meio do 
método RANS não estacionário apresentou comportamento similar ao descrito na literatura. Capturou-se a 
organização média do escoamento na esteira próxima do veículo, assim como algumas características de 
sua dinâmica. A região toroidal de baixa pressão na bolha de recirculação foi caracterizada e a atividade 
espectral da esteira identificada com valores de 𝑆𝑡  entre 0,11 e 0,14, em acordo com trabalhos experimen-
tais.  

A solução de coeficiente de arrasto médio do modelo sem chanfros foi igual a 0,266 e superestimou em 
5,39% o dado do experimento de referência. A incerteza expandida de validação, obtida por meio de pro-
cedimento de verificação da simulação numérica, assumiu valor igual a 8,81%.  

A introdução dos chanfros na base do veículo reduziu o comprimento e a área da seção transversal da 
bolha de separação. Mudanças na atividade espectral da esteira e surgimento de vórtices longitudinais ori-
ginados nas extremidades laterais dos chanfros também foram observados. O modelo chanfrado percebeu 
redução do coeficiente de arrasto em cerca de 2,7%, quando comparado com o modelo original.  

Conclui-se, portanto, que o método numérico adotado neste estudo se apresenta como potencial ferra-
menta para investigação do efeito de mecanismos passivos de controle de arrasto em modelos de veículos 
terrestres submetidos a Re da ordem de 106. Em adicional, aponta-se que, para as condições avaliadas, os 
chanfros testados proporcionam melhora do desempenho aerodinâmico do modelo de Ahmed com traseira 
quadrada.  
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NUMERICAL SIMULATION OF THE INFLUENCE OF A PASSIVE DRAG 
REDUCTION DEVICE APPLIED TO AHMED’S SQUARED-BACK MODEL AT 

THE INDUSTRIAL SCALE 

Abstract – A passive drag control device can obtain the increase in energy efficiency of automobiles. Chamfers 
in edges of the vertical base are an effective reduction drag technique employed to squared-back cars. Still, the 
changes in the vehicle shape in the last stages of design process are discouraged. Therefore, chamfers optimization 
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research in the early cycles of a new model’s development by a computational simulation becomes attractive. 
Thus, the aim of this study is to validate a computational model that could be used to study chamfers aerodynamics 
affects at squared-back vehicle, at Re of 106 order. For this purpose, numerical evaluation of the Ahmed’s squared-
back model at the industrial scale, at a Reynolds number of 2.26 million, were done. A specific configuration of 
short chamfers was tested. Simulations based on Unsteady Reynolds-Averaged Navier-Stokes and the k-𝜔 SST 
turbulence model were done. The method was satisfactory. The simulations reproduced the mean organization of 
the flow at the near wake to the original model and identified spectral activity of the recirculation bubble with 
𝑆𝑡  between 0.11 and 0.14. The mean drag coefficient of the model was overestimated by 5.7% the reference 
experiment data. The use of chamfers in the model’s base reduced the length and cross section area of the recir-
culation bubble. Changes in the wake’s spectral activity and the appearance of longitudinal vortices originated at 
the lateral edges of the chamfers were observed as well. The modified model experienced a drag coefficient re-
duction in the order of 2.7% compared to the original model. 

Keywords – Numerical Simulation, CFD, Ahmed’s Body, Drag Reduction Device. 


