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Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/UFRJ como parte 

dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro Naval e Oceânico 

 

Desenvolvimento de Programa de Computador para o Dimensionamento dos Fólios de 

um Aerobarco – Hydrofoil Boat  

 

Gabriel Teixeira Fonteles 

Setembro/2019 

 

Orientador: Richard David Schachter Ph. D. 

Curso: Engenharia Naval e Oceânica 

 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um programa de computador para o 

dimensionamento dos fólios de um aerobarco para o desenvolvimento de seu projeto. O 

programa foi implementado utilizando a linguagem de programação Delphi e faz parte de 

um sistema de projeto conhecido como Solution Focused Design. Para rotinas de cálculo 

foram utilizadas diversas referências consagradas da área de embarcações de alto 

desempenho como proposições e publicações de Calkins e Peter Du Cane. Esse trabalho 

apresenta o funcionamento do programa, o modelo matemático que rege o mesmo, um 

fluxo de trabalho proposto e mostra suas aplicações práticas. 

Parâmetros como forças de sustentação e arraste, potência requerida, cavitação e 

resistência estrutural são abordados pelo trabalho e os cálculos respectivos apresentados 

ao longo do mesmo. O programa se propõe auxiliar no projeto dos fólios de qualquer 

embarcação que os utilize em suas operações e, por isso, apresenta além das forças 

envolvidas, gráficos explicitando dados relevantes para operação, como ângulos de 

ataque e velocidade de decolagem. 
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Abstract of the Course Conclusion Project presented to the Department of Naval and 

Oceanic Engineering of the Polytechnic School as a partial fulfillment of the requirements 

for the degree of Bachelor in Naval and Oceanic Engineering 

 

Development of a Computer Program for the Dimensioning of Foils of a Hydrofoil Boat 

– ‘Hydrofoil Boat’ 

 

Gabriel Teixeira Fonteles 

September/2019 

 

Advisor: Richard David Schachter 

Course: Naval and Oceanic Engineering 

 

This work presents a computer program for the dimensioning of foils of a hydrofoil boat 

for the development of its design. The program was implemented using the Delphi 

programming language and is part of a design system known as Solution Focused Design. 

For calculation routines were used several well-known references in the area of high 

speed crafts such as Calkins and Peter Du Cane propositions and publications. This work 

presents the usage of the program, the mathematical model that governs it, a proposed 

workflow and shows its practical applications. 

Parameters such as lift and drag, required power, cavitation and structural strength are 

addressed by the work and the respective calculations are presented throughout. The 

program aims to assist in the design of the foils of any vessel that uses them in their 

operations and, therefore, presents operational graphs in addition to the forces involved, 

showing relevant data for operation, such as angles of attack and take-off speed. 
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1.Introdução 

Dentro dos conceitos inovadores da engenharia e arquitetura naval existe uma 

classe de navios conhecida como Hydrofoil Boat. Navios capazes de retirar 

completamente seus cascos da água por meio de sustentação dinâmica oferecida por 

hidrofólios instalados em seus cascos. 

 

Essa classe de navios tem seu projeto bem estruturado e com um certo nível de 

maturidade demonstrado ao longo dos anos de uso. Suas aplicações são principalmente 

duas: militar e comercial sendo a aplicação militar a principal aplicação e 

desenvolvimento para esse tipo de embarcação. 

O seu princípio básico de funcionamento é simplesmente levantar o casco e retirá-

lo completamente da água. Com isso reduz-se os efeitos de onda e resistência ao avanço 

culminando em uma menor potência necessária a ser instalada para alcançar velocidades 

altas. O navio mais antigo desse tipo que se tem registro é de 1894 quando os irmãos 

Meachan demonstraram com sucesso a decolagem desse tipo de embarcação em um lago 

em Chicago (Johnston, 1985). 

Figura 1 Projeto conceitual da Guerra Fria de um Hydrofoil Boat 



4 

 

A principal aplicação desse tipo de embarcação é a militar e surgiu com navios de 

pouco deslocamento. A primeira aplicação militar desse tipo de navio foram cinco navios, 

de 20 toneladas de deslocamento, implementados pela Alemanha durante a segunda 

guerra mundial usados para vigiar a costa nas campanhas norueguesas. Há também o 

registro de mais três navios, de 60 toneladas, que deveriam servir como transporte para 

tanques de guerra pela Alemanha para África, porém foram destruídos por bombardeios 

antes de entrarem em ação. 

 

As principais aplicações militares são: Estados Unidos com a aplicação desse tipo 

de navio na guarda costeira e com a atuação dos PGH-1 e PGH-2 na guerra do Vietnã, 

Itália com a classe Sparviero e Nibbio projetados para ataques rápidos em missões de 10-

12 horas de duração, Israel com seu Shimri, um projeto realizado na Flórida baseado no 

americano PGH-1 utilizados na proteção do país, Reino Unido com uma versão armada 

do famoso Jetfoil (descrito a seguir) utilizado em missões de proteção da costa. 

No meio comercial esse tipo de embarcação oferece alta velocidade para 

transporte de passageiros e conforto para os mesmos graças ao seu comportamento em 

ondas mesmo em mares mais severos. Variando de 40 a 300 passageiros estas 

embarcações apresentam uma grande variação de deslocamento além de sua capacidade 

offshore como crew e work boats (Johnston, 1985). 

As principais aplicações desse tipo de embarcação são: Estados Unidos com o 

Jetfoil 929 da Boeing considerado um dos melhores navios de sua classe, construído em 

alumínio e acomodando entre 250 a 320 passageiros, Itália sendo a maior produtora dessa 

Figura 2 Navio VS6 da Alemanha (1944) 
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classe de navios com os Rodriguez (RHS-70, RHS-150, RHS-160 e RHS-200) e Suíça 

com a Supramar, empresa criada pelo Barão Von Schertel após a segunda guerra que 

produziu a série de navios PT (PT-10 e PT-20) que foram bem sucedidos em suas missões 

além de servirem de base para o programa japonês de navios desse tipo. 

 

Existe ainda uma demanda por altas velocidades no transporte como evidenciado 

por estudos como (Besnard et al., 1997) onde se analisou a capacidade desse tipo de 

embarcação de cumprir viagens a 100 nós de velocidade por meio de uma ferramenta de 

análise e otimização de fólios. 

Como evidenciado pelo aparecimento de navios como o Foiler 2019 e Foiler 2020 

mostrados a seguir. Ainda há uma demanda por esse tipo de embarcação e agora também 

como barcos de recreação de luxo como mostrado no estudo (Souppez et al., 2019) onde 

se projetam fólios para super iates. 

Há ainda a recente criação e um projeto conceitual (Seth e Liem, 2019) onde se 

utilizam hidrofólios para auxílio na decolagem de aeronaves anfíbias. Demonstrando 

assim a atualidade e até a interdisciplinaridade do uso de hidrofólios. Comprovando assim 

a  necessidade da sua utilização. 

Figura 3 Jetfoil 929 
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Para isso os navios passaram a serem projetados para operar em alta velocidade 

em regime de planeio e deslocamento de alta velocidade. Esse tipo de embarcação possui 

uma sustentação dinâmica, pouco comum no projeto de embarcações usuais. 

E para auxiliar no projeto conceitual desse tipo de embarcação foi criada a 

ferramenta EqDin (Schachter,2016) para cálculo de resistência ao avanço e estabilidade 

dinâmica por conta do seu tipo de sustentação. 

É nesse contexto que o programa objeto do trabalho está inserido, como um 

módulo para cálculo de fólios para o projeto de aerobarcos, uma das opções do EqDin. O 

uso de fólios é motivado pelo comportamento em ondas prejudicado de embarcações de 

planeio que tornam mares com maiores ondas impraticáveis para esse tipo de embarcação. 

A instalação de fólios em uma embarcação permite que a mesma retire o casco da 

água e dessa maneira reduza a resistência ao avanço do casco bem como elimine os 

problemas de comportamento em ondas podendo navegar em mares de maior amplitude 

de ondas, além de alcançar velocidades de cruzeiro ainda maiores que as embarcações de 

planeio, principalmente quando em estado de mar menos favoráveis. 

 

 

Figura 4 Embarcação Foiler 2019 
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Esse tipo de embarcação possui alguns aspectos negativos como o alto custo, 

baixa capacidade de carga, um difícil arranjo da propulsão devido à distância vertical 

entre o casco e a água exigindo configurações do tipo z ou com inclinada com eixos 

longos e também o comportamento em ondas é bom quando o navio se encontra em 

planeio, porém quando parado apresenta um comportamento ruim. 

O programa desenvolvido nesse trabalho, Hydrofoil Boat, vem como uma solução 

para sanar a dificuldade de projeto de um fólio e a operação do mesmo. O programa é 

capaz de dimensionar os fólios de uma embarcação para cinco tipos diferentes de fólios 

como default ou para um fólio prescrito, calcula os ângulos de ataque para cada 

velocidade que o navio estará sujeito e estima a potência necessária para propelir a 

embarcação.  

Para tais cálculos esse programa utiliza o método de Calkins, publicado em 

Schachter e Vianna (1996), que permite selecionar os fólios ideais calculando forças de 

Sustentação e Arrasto sujeitos à Resistência Estrutural e Cavitação em função de 

espessura sobre corda (t/c) e um coeficiente de carregamento (W/S). A configuração do 

fólio é definida pelo usuário como a posição longitudinal, geometria e se é secante ou 

submerso e o programa calcula os parâmetros para o fólio ideal. 

O programa oferece também uma interface para desenho da geometria do fólio em 

tempo real e gráficos para melhor visualização do projeto dos fólios como: Limite 

Estrutural x Coeficiente de Carregamento (W/S), Limite de Cavitação x Coeficiente de 

Carregamento (W/S), Sustentação x Velocidade, Arrasto x Velocidade, Ângulo de Ataque 

x Velocidade, Resistência do Casco x Velocidade, Resistência dos Fólios x Velocidade, 

Resistência do Aerobarco x Velocidade e Potência Necessária x Velocidade. 

O programa em si está desenvolvido como um módulo dentro do programa EqDin 

que é uma peça essencial do sistema Solution Focused Design, SFD (ver adiante, Seção 

3). Nesse sistema existem diversos módulos, com telas e interfaces multidisciplinares, 

dentre elas o EqDin onde o programa Hydrofoil Boat figura como um módulo dentro do 

programa e compõe este sistema. 

O programa adiciona uma nova funcionalidade ao programa EqDin, que além de 

calcular resistência ao avanço e sustentação dinâmica agora é capaz de abranger 

embarcações de sustentação hidrodinâmica por fólios. 
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Todo o programa foi projetado do ponto de vista a maximizar a ergonomia dos 

ambientes para agilizar o fluxo de informações, dessa maneira a eficiência do ato de 

projetar fica aumentada ao utilizar o programa. Com uma forma pré-definida o programa 

é capaz de dimensionar os fólios dada uma configuração e calcular sua influência na 

potência e resistência ao avanço da embarcação. 

 O trabalho está organizado da seguinte maneira: 

 Seção 2: Um breve resumo da situação atual sobre aerobarcos e os softwares 

que existem para auxílio de projetos e operações. 

 Seção 3: Dedicada a uma explicação resumida do conceito do sistema SFD 

que abriga os programas envolvidos no trabalho. 

 Seção 4: Nessa parte são abordadas as teorias dos cálculos analítico-empíricos 

envolvidos no programa e os procedimentos utilizados nas rotinas de cálculo. 

Além de discutir a precisão da implementação de tais cálculos. 

 Seção 5: É o manual de uso do programa onde cada ambiente é extensivamente 

explicado. Cada dado de entrada e saída é discriminado nessa seção. 

 Seção 6: Onde o programa é aferido com base em duas embarcações reais de 

que se possuem dados e a validade do programa será testada. 

 Seção 7: Demonstra um caso de utilização do programa passo a passo 

mostrando na prática o uso do programa. 

 Seção 8: A conclusão do projeto é apresentada. 

 Seção 9: Onde as referências bibliográficas são mostradas. 
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2.Estado da Arte 

Essa seção é dedicada a apresentar um breve resumo sobre o estado atual da arte de 

projetar fólios. Para iniciar essa seção será apresentada a motivação por se projetar 

aerobarcos e seus fólios. 

A demanda por maiores velocidades veio do avanço do transporte hidroviário de alta 

velocidade e de missões militares de alta velocidade (pela alta capacidade de 

desengajamento) em mares muito altos além dos passageiros que também tem uma alta 

demanda por transporte rápido, seguro e confortável. 

Todas essas demandas por uma maior velocidade levaram a diversos projetos 

diferentes para reduzir a resistência ao avanço das embarcações e aumentar sua 

velocidade de cruzeiro. Com o aumento das velocidades dentro da água o efeito 

hidrodinâmico de geração de ondas cria uma região de baixa pressão na popa de 

embarcação que causa um gradiente de pressão com a proa e gerando uma resistência ao 

avanço. 

Esse fenômeno é o principal fenômeno a ser vencido quando se busca acelerar uma 

embarcação, porém quando o número de Froude da embarcação aumenta, ou seja, a 

embarcação acelera, esse gradiente fica maior e, portanto, a resistência ao avanço cresce. 

Quando essa velocidade aumenta muito a resistência tende a aumentar exponencialmente 

e adotar um comportamento assintótico tornando um aumento de velocidade posterior 

impossível. 

 

Figura 5 Gráfico de Resistência pela Velocidade 
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Para vencer essa resistência imensa imposta pela água uma solução encontrada é 

retirar o casco do navio da água, uma vez que a densidade do ar é muito inferior à da 

água, o que resultaria numa redução muito grande da resistência ao avanço. 

As embarcações tratadas nesse trabalho retiram seus cascos da água por meio do uso 

de fólios hidrodinâmicos que geram uma força de sustentação capaz de levantar a 

embarcação da água e reduzir a porção do casco dentro da água até que esteja 

completamente fora e a resistência ao avanço seja drasticamente reduzida capacitando as 

embarcações a atingirem velocidades incrivelmente altas. 

Retirar o casco da água também traz outro benefício além da redução da resistência 

ao avanço. Como o casco não toca a água, o comportamento em ondas da embarcação é 

consideravelmente melhor que o de outras embarcações sendo praticamente insensível ao 

estado de mar. 

Porem a operação e projeto do navio se torna mais complexa por envolver mais forças 

no equilíbrio da embarcação, as sustentações nos fólios, mais estruturas complexas para 

serem calculadas e o cálculo da própria força de sustentação. Além de ser necessário um 

controle ativo no caso de fólios submersos de compensação para os fólios ao se passar 

por cristas e cavados de ondas para impedir que a embarcação perca sustentação e colida 

com a água. 

Dessa maneira surgiu o programa em questão Hydrofoil Boat com o intuito de 

dimensionar os fólios levando em conta suas posições e configurações, além de calcular 

os ângulos de ataque necessários para operação correta da embarcação. 

Esse programa utiliza como base para projeto de aerobarcos o procedimento descrito 

em (Schachter e Vianna, 1996), nas recomendações feitas por Peter Du Cane em seu livro 

‘High Speed Small Craft’ e na publicação (Johnston, 1985). 

No mercado não foi encontrado nenhum outro software que se proponha calcular ou 

projetar os fólios com a riqueza de detalhes do trabalho em questão. Foram encontrados 

três programas que podem ser utilizados para projeto de hidrofólios, porém nenhum deles 

trata da integração com a embarcação, apenas seriam capazes de calcular a força de 

sustentação e arraste dos mesmos.  
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Open Foam 3D, um software bem conhecido de CFD (Computional Fluid Dynamics) 

e não é um programa propriamente destinado à finalidade de projetar um fólio, porem por 

ser capaz de simular a passagem da água por uma superfície pode ser configurado por um 

projetista experiente para calcular a sustentação nos fólios da embarcação. A integração 

com o casco da embarcação teria de ser feita pelo projetista em outro programa ou em 

uma tabela automatizada. 

Mecaflux, um software similar ao anterior, porém com a finalidade específica de 

cálculo de hidrofólios. Um projetista pode calcular as informações de força de sustentação 

e arraste utilizando esse programa porem de novo a integração tem de ser feita a parte 

pela própria experiência do projetista. 

XFLR5, um programa originalmente destinado ao cálculo de aerofólios para aviões, 

porém encontrado como uma alternativa para cálculo de hidrofólios, pois permite a sua 

personalização pelo usuário utilizando um código próprio que seria incorporado ao 

programa. Também não apresenta a integração com o casco por motivos claros de que o 

programa não foi criado para embarcações e sim para aviões, porém a opção por alguns 

projetistas de utilizar esse programa para tal finalidade aponta para uma grande escassez 

de alternativas no mercado de programas que cumpram essa finalidade. 

Pode-se concluir que a criação de um programa como o Hydrofoil Boat tem alta 

demanda pela ausência quase total de ofertas de softwares capazes de calcular as forças 

de sustentação e arraste integradas ao casco.  

Além disso, o programa ainda calcula informações de operação como ângulos de 

ataque, velocidade de decolagem e potência requerida das embarcações agregando ainda 

mais valor. O programa conta com uma capacidade grande agregar valor aos projetos de 

embarcações de alto desempenho por ser único no mercado. 

 

 

 

 



12 

 

3.Sistema SFD 

 

  O Sistema SFD, Solution Focused Design, é um Sistema baseado no processo 

cognitivo de projetar focado na solução, e não no problema, como o processo tradicional. 

O conceito procura dar prioridade a uma situação futura a fim de estimular um possível 

processo criativo e atingir um objeto melhor do que a simples solução de um problema 

inicialmente proposto. 

 O processo focado na solução formula diversas soluções enquanto explora o 

problema simultaneamente. Ao longo do processo de exploração do problema múltiplas 

soluções podem ser geradas e devem ser avaliadas ao longo do processo, em dissonância 

com o processo de projeto tradicional que formula o problema e todos os seus parâmetros 

antes de buscar por uma solução. 

 O sistema SFD é baseado na metodologia proposta em (Schachter, et al. 2006), 

originada em (Schachter, 1990) e (Keane, et al, 1991). Esse sistema (Souza, 2014) 

incorpora diversos programas criados especificamente para operar segundo a 

metodologia proposta e integrar o sistema na prática.  

 Cada um dos programas criados para esse sistema tem uma função, como definir 

a geometria do casco, síntese e análise estrutural, equilíbrio dinâmico, resistência ao 

avanço, arranjo geral, comportamento em ondas, dentre outros e agora o 

dimensionamento e operação de aerobarcos. 

 Além da similaridade entre as interfaces de uso as mesmas são integradas na 

mesma unidade, compartilhando os dados e em alguns casos os ambientes são 

multidisciplinares permitindo o trabalho simultâneo em diversos fatores de projeto e 

permitindo uma infinidade de fluxos de trabalho para acomodar o fluxo mais pertinente 

para o projetista em questão. 

 Com todos os programas integrados, o processo de projeto fica extremamente 

agilizado pelo ganho de produtividade vindo da possibilidade de se projetar diversos 

fatores ao mesmo tempo em interfaces integradas agilizando o transporte de informação 

entre os módulos computacionais. 
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4.Programa Hydrofoil Boat 

 

4.1. Conceito 

 

O programa Hydrofoil Boat está inserido dentro da interface do programa EqDin, 

(Schachter, 2016) e (Castelli, 2015), nele é possível projetar os fólios de uma embarcação 

levando em conta sua geometria, material de construção, perfil hidrodinâmico, 

posicionamento longitudinal e estado de mar. 

O programa calcula parâmetros como a corda do fólio, altura dos struts, força de 

sustentação no fólio, ângulo de ataque, velocidade de decolagem, resistência ao avanço e 

potência requerida. A interface do programa interage com a do EqDin e seus outros 

módulos sendo possível até mesmo importar as informações do casco usado nos cálculos 

de equilíbrio dinâmico. 

O programa citado, EqDin, no qual o Hydrofoil Boat se encontra inserido é um 

dos principais programas do SFD abrangendo vários métodos de cálculo de resistência ao 

avanço e equilíbrio dinâmico, como (Savitsky,1964) Virtual Prismatic Hull (Schachter et 

al, 2016) e (Holtrop ,1984), voltado principalmente para embarcações de alto desempenho 

além de uma interface para dimensionamento dos propulsores. O programa desenvolvido, 

tema deste trabalho, busca complementar esse ambiente possibilitando o projeto de fólios 

para embarcações de alto desempenho considerando a missão e operação das mesmas. 

Esse programa conta com três ambientes de entrada de dados, informando a 

geometria do casco, estado de mar e características básicas dos fólios e quatro ambientes 

para saída de dados, geometria dos fólios, corda e sustentação, ângulo de ataque e 

decolagem e um último ambiente onde se relacionam as resistências ao avanço da 

embarcação e dos fólios. 
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4.2. Teorias 

 

Essa seção é dedicada à explicação dos modelos teóricos aplicados nos cálculos e 

as equações que os regem. É importante frisar que toda a formulação é analítico-empírica. 

Existem cálculos referentes à força de sustentação dois grupos de fólios (submersos e 

secantes) bem como suas relações entre peso e área do fólio (W/S – Weight / Foil Area) e 

corda necessária, dando sua geometria. 

Além desses cálculos há também o cálculo dos ângulos de ataque do fólio, 

sustentação total dos fólios, resistência ao avanço total e potência requerida para cada 

velocidade até a velocidade de cruzeiro. A seguir serão apresentadas as equações 

envolvidas em cada um desses cálculos bem como sua fundamentação teórica. Vale 

ressaltar que os procedimentos para todos os tipos de fólios submersos são análogos e o 

mesmo vale para os fólios secantes. 

 

4.2.1. Procedimento para dimensionamento do folio 

 

O procedimento para dimensionamento dos fólios utilizado dentro do programa 

foi criado por (Calkins, 1976) e é descrito por (Schachter e Vianna, 1996) e explicado a 

seguir. As formulações para Sustentação, Arrasto e Cavitação vieram de (DuCane, 1973). 

Em geral para se dimensionar um fólio, o ponto de operação ótimo é determinado 

pela máxima razão entre o coeficiente de sustentação (Cl) e o coeficiente de arrasto (Cd) 

aliado à razão entre a espessura (t) e a corda (c), t/c, sendo esses parâmetros restritos pelo 

limite de cavitação e o limite estrutural. 

Nos casos mais usuais usa-se um perfil otimizado (como NACA) que já apresenta 

sua relação t/c otimizada e, portanto, o procedimento usado é análogo ao geral, porém 

com uma relação constante entre corda e espessura. 

Durante o procedimento serão calculados ou estimados os seguintes fatores de 

projeto: sustentação nos fólios, resistência ao avanço (arraste), cavitação e resistência 

estrutural devido à configuração dos fólios projetada (secantes ou totalmente submersos) 

além do coeficiente de carregamento (W/S – Weight/ Foil Area) que é a razão entre o peso 
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carregado da embarcação (W- Weight) e a área dos fólios (S-Foil Area). Todos os fatores, 

com exceção da razão de carregamento, são determinados em função da razão entre 

espessura e corda (t/c). 

O procedimento em si consiste em calcular ou estimar todos os fatores listados 

acima para cada razão de carregamento e com isso encontrar um t/c para cada razão 

calculada. Cruzando as curvas de limite estrutural em função de t/c, o limite de cavitação 

em função de t/c e a curva de Cl/Cd máx também em função de t/c em um gráfico de t/c 

por W/S encontra-se o ponto de operação. 

 

 

Ressalta-se que ao utilizar famílias de perfis já otimizados a curva de Cl/Cd máx 

se torna uma reta horizontal e que os limites práticos sugeridos por Calkins para o 

coeficiente de carregamento são de 3800 a 5700 kg/m2 e que durante a execução do 

programa são calculados de 3000 a 7000 kg/m2 para fins de melhor visualização dos 

gráficos gerados. 

Aliado a esse dimensionamento fatores como a estabilidade da embarcação, 

estimativa de potência, cálculo estrutural, arranjo geral dentre outros completam o projeto 

conceitual de uma embarcação, porém não compete a esse procedimento a inclusão desses 

fatores. O procedimento é realizado levando em conta a velocidade de voo da embarcação 

e a de cruzeiro e estima uma velocidade de decolagem para validar os resultados. 

Figura 6 Gráfico ponto de operação 
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O processo de decolagem de um aerobarco é constituído por dois efeitos aliados: 

a sustentação dos fólios com a redução do deslocamento da embarcação à medida que o 

casco sai da água e, portanto, reduz a resistência ao avanço oriunda do casco.  

A sustentação dos fólios varia de acordo com a velocidade da embarcação e a 

submersão dos mesmos e por isso torna necessário que se calcule a sustentação a cada 

instante ao longo do processo de decolagem. O ponto de decolagem é definido pela 

equiparação entre o deslocamento de projeto e a força de sustentação dinâmica. 

Figura 8 Ilustração do ponto de decolagem 

Figura 7 Ilustração da linha horizontal de t/c 
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A seguir serão apresentados os métodos para cálculo da força de sustentação e 

arrasto, correção pela influência do coeficiente de sustentação no arrasto, ângulo de 

ataque, limite de cavitação e resistência estrutural. 

 

4.2.2. Força de Sustentação (Lift) 

 

Nessa seção serão apresentados os procedimentos para cálculo da força de 

sustentação de fólios submersos e secantes. Para ambos os casos o cálculo é análogo e 

por isso a seção é única para ambos os tipos de fólios. 

Em um fluido ideal, um fólio bidimensional (envergadura infinita) produz uma 

sustentação proporcional à massa específica do fluido (ρ), área do fólio (S), que é 

calculada pelo produto da envergadura com a corda, e o quadrado da velocidade de 

cruzeiro.  

A proporção constante de proporcionalidade é chamada de coeficiente de 

sustentação e é propriedade da forma do fólio, podendo então montar a seguinte equação 

para força de sustentação: 

 

𝐿𝑖𝑓𝑡 =
1

2
𝜌𝑉2𝑆𝐶𝑙 , 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑆 = 𝑏𝑐     (𝑘𝑔𝑓)                                                                      (1) 

 

O coeficiente de sustentação do fólio pode ser definido pela relação entre o 

coeficiente de sustentação do fólio corrigido para diversas influências (𝐶𝑙𝛼) e o ângulo 

de ataque total (𝛼𝑇) escrito pela seguinte formulação: 

 

𝐶𝑙 = 𝐶𝑙𝛼 𝛼𝑇                                                                                                                                   (2) 

O coeficiente de sustentação corrigido pode ser calculado pelo coeficiente de 

sustentação teórico (𝐶𝑙°) e aplicando correções ao mesmo, uma vez que as correções são 

diferentes para cada tipo de fólio foi criado duas seções posteriores para explicação da 

correção do coeficiente de sustentação para cada caso. 
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O coeficiente de sustentação (𝐶𝑙) em faixas de operações normais varia 

linearmente com o ângulo de ataque total (𝛼𝑇) e tem como valor teórico máximo 

demonstrado de 2𝜋 para fólios finos e por isso podemos escrever o coeficiente de 

sustentação ideal (𝐶𝑙°) da seguinte maneira: 

 

𝐶𝑙° =   2 𝜋 𝛼𝑇                                                                                                                               (3) 

 

Isolando o ângulo de ataque:  

 

𝛼𝑇 =
𝐶𝑙°

2𝜋
                                                                                                                                         (4) 

 

 Vale ressaltar que os valores de coeficiente de sustentação ideal (𝐶𝑙°) para fólios 

do padrão NACA estão tabelados em (Abbot, 1958) ângulo de ataque total (𝛼𝑇) é medido 

da direção do fluxo até o plano onde o fólio não gera sustentação: 

 

 

 

 

Figura 9 ilustração do ângulo de ataque total 
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4.2.2.1. Correção do Coeficiente de Sustentação para Fólios Submersos 

 

Existe uma correção da razão de aspecto que foi sugerida por (Calkins, 1976) e 

tem bom histórico de resultados em testes de tanque de provas de um híbrido de catamarã 

planador e aerobarco de fólios submersos chamado HYCAT (Richard, 1978) a correção 

sugerida é: 

 

𝐴𝑅𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 =
𝐴𝑅𝑒

𝐴𝑅𝑒 + 2
                                                                                                               (5) 

 

 

 

 

 E existe também uma correção para efeito de superfície livre sugerida por Du Cane 

usando a aproximação de Wadlin levando em conta a submersão dos fólios (hf) e corda 

(c) e tem a seguinte formulação: 

 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒çã𝑜 𝑊𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛 = 𝐾 =  
(4

ℎ𝑓

𝑐
)

2

+ 1

(4
ℎ𝑓

𝑐
)

2

+ 2
                                                                            (6) 

  

Por fim, o cálculo do coeficiente de sustentação corrigido para fólios submersos 

fica da seguinte maneira: 

𝐶𝑙𝛼 = 2𝜋 (
𝐴𝑅𝑐

𝐴𝑅𝑐 + 2
)

(4
ℎ

𝑐
)

2

+ 1

(4
ℎ

𝑐
)

2

+ 2
                                                                                         (7) 
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4.2.2.2. Correção do Coeficiente de Sustentação para Fólios Secantes 

 

A correção do coeficiente de sustentação é quase inteiramente análoga, porém 

com a diferença na correção da razão de aspecto, que no caso dos fólios secantes fica da 

seguinte maneira: 

 

𝐴𝑅𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝐴𝑅 (1 +
ℎ𝑓

𝑏
)                                                                                                     (8) 

 

 Sendo função da submersão dos fólios (hf), envergadura (b) e a razão de aspecto 

original. Ao final a correção do coeficiente de sustentação tem a mesma formulação final 

que os fólios submersos: 

𝐶𝑙𝛼 = 2𝜋 (
𝐴𝑅𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜

𝐴𝑅𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 + 2
)

(4
ℎ

𝑐
)

2

+ 1

(4
ℎ

𝑐
)

2

+ 2
                                                                          (9) 

 

 

4.2.3. Força de Arraste (Drag) 

 

Nesta seção será abordado o cálculo da força de arraste nos dois tipos de fólios: 

secantes e submersos. A seção é única pois o procedimento é análogo para ambos os 

casos. 

A viscosidade de um fluido real produz um efeito desprezível de sustentação em 

fólios finos, porém produz uma força de arraste nos fólios. A força de arraste é calculada 

de maneira análoga a força de sustentação, porém utilizando o coeficiente de arraste (Cd) 

e, portanto, a formulação se torna a seguinte: 

 

𝐷𝑟𝑎𝑔 =
1

2
𝜌𝑉2𝑆𝐶𝑑 , 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑆 = 𝑏𝑐     (𝑘𝑔𝑓)                                                                (10) 
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 O cálculo do coeficiente de arraste é específico para cada tipo de fólio e será 

explicado a seguir. 

 

4.2.3.1. Coeficiente de Arraste para Fólios Submersos 

 

Para os fólios submersos o coeficiente de arrasto é composto de 4 componentes, 

sendo a primeiro o cálculo teórico ideal e as outras três correções propostas: uma 

componente da resistência vinda do arraste ficcional e pressão viscosa (𝐶𝑑°), uma 

componente de arraste induzido pela sustentação (Cdi), uma componente de formação de 

ondas (Cdw). Dessa maneira o coeficiente de arraste pode ser calculado pela seguinte 

formulação: 

𝐶𝑑 = 𝐶𝑑° + 𝐶𝑑𝑖 + 𝐶𝑑𝑤                                                                                 (11) 

 

A seguir será mostrado o procedimento para cálculo das componentes do 

coeficiente de arraste. Iniciando pela componente 𝐶𝑑°, utiliza-se uma formulação 

empírica em função da relação t/c, do coeficiente de sustentação teórico (𝐶𝑙°) e do 

coeficiente de fricção entre placas planas do ATTC (Cf) além do coeficiente de 

sustentação de projeto (Cl) e o coeficiente friccional adicional para altas velocidades 

(∆Cf) com valor de 0,0008.: 

 

𝐶𝑑0 = 2(𝐶𝑓 + ∆𝐶𝑓)(1 + 1,2 𝑡
𝑐⁄ ) + 0,11(𝐶𝑙𝑜 −  𝐶𝑙)

2                                  (12) 

 

A componente devido a formação de ondas (Cdw) tem a formulação sugerida por 

Du Cane, desenvolvida por Vladimirov como sendo uma aproximação para linhas de 

vórtice equivalente ao próprio efeito de ondas, sendo função do coeficiente de sustentação 

já corrigido (𝐶𝑙𝛼) , número de Froude (Fn), corda (c) e a submersão do fólio (hf). 

Expressada como: 
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𝐶𝑑𝑤 = (𝐶𝑙)
2

1

2𝐹𝑛2
𝐸𝑋𝑃 (−2

ℎ𝑓

𝑐

𝐹𝑛2
)                                                                           (13) 

 

A componente de arraste induzido pela sustentação pode ser estimada usando uma 

suposição realista de carregamento transversal elíptico, dessa maneira como formulado 

por Du Cane e Hoener (1965) a componente induzida por ser calculada em função de: 

coeficiente de sustentação já corrigido (𝐶𝑙𝛼), fator biplano (𝜎) e a razão de aspecto do 

fólio (AR). 

 

𝐶𝑑𝑖 = (𝐶𝑙)
2 (1 +

𝜎

𝜋
𝐴𝑅)                                                                                                    (14) 

 

 O fator biplano (𝜎) para asas de envergadura finita de Prandtl é expresso em Du 

Cane. Esse fator é zero para asas no ar, porém é significativa na água e, embora a 

determinação seja complexa, foi simplificada por Eames para altos números de Froude 

que é o caso de aerobarcos. Essa formulação é função de razão de aspecto (AR), corda 

(c) e submersão do fólio (hf). 

 

𝜎 =
𝐴𝑅

[𝐴𝑅 + 12 (
ℎ𝑓

𝑐
)]

                                                                                                                (15) 

 

 A última correção é a variação (∆𝐶𝑑), formulada em função do ângulo de ataque 

(𝛼𝑇) e o coeficiente de sustentação já corrigido (𝐶𝑙𝛼). 

 

∆𝐶𝐷 = 𝐶𝐿𝛼𝛼𝑇

𝜋

180
                                                                                                                   (16) 
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4.2.3.2.  Coeficiente de Arrasto para Fólios Secantes 

 

O coeficiente de arrasto dos fólios secantes é divido em duas componentes 

principais: o arraste devido os struts (Dstruts) e o arraste devido aos fólios (Dfoil). 

 

𝐴𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜 = 𝐷𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑠 + 𝐷𝑓𝑜𝑖𝑙                                                                                                 (17) 

 

 A componente proveniente dos fólios segue a formulação de proporcionalidade 

entre à massa específica do fluido (ρ), área dos struts (𝑆𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑠) e o quadrado da velocidade 

de cruzeiro: 

 

𝐷𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑠 =
1

2
𝜌𝑉2𝑆𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑠𝐶𝑑°       (𝑘𝑔𝑓)                                                                             (18) 

 

 E uma formulação análoga, porém ao invés do uso do coeficiente de arrasto 

teórico (𝐶𝑑°) é usado o coeficiente de arrasto corrigido (Cd) e a área dos fólios (Sfoil): 

𝐷𝑓𝑜𝑖𝑙 =
1

2
𝜌𝑉2𝑆𝑓𝑜𝑖𝑙𝐶𝑑     (𝑘𝑔𝑓)                                                                                         (19) 

 

 Essa correção é feita de maneira idêntica ao fólio submerso pela equação (11) e 

com as componentes calculadas de maneira idêntica. Vale ressaltar que conforme o calado 

da embarcação varia a área molhada dos fólios se altera e deve ser recalculada a cada 

instante. 
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4.2.4. Ângulo de Ataque 

 

O ângulo de ataque é obtido no programa pela relação exposta nas equações (2) e 

(1). Recapitulando as equações: 

 

𝐿𝑖𝑓𝑡 =
1

2
 𝜌 𝑉2 𝑆 𝐶𝑙 , 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑆 = 𝑏 𝑐     (𝑘𝑔𝑓)                                                                      (1) 

 

𝐶𝑙 = 𝐶𝑙𝛼𝛼𝑇                                                                                                                                   (2) 

 

 Pela equação (1) pode-se calcular o coeficiente de sustentação de projeto (Cl) 

apenas isolando o coeficiente na equação e a reescrevendo da seguinte maneira: 

 

𝐶𝑙 =
𝐿𝑖𝑓𝑡

1

2
𝜌𝑉2𝑆

                                                                                                                            (20) 

 

 

 Por um procedimento análogo ao anterior pode-se isolar o ângulo de ataque na 

equação (2) e ambos os coeficientes de sustentação envolvidos são conhecidos: 

 

𝛼𝑇 =
𝐶𝑙

𝐶𝑙𝛼
                                                                                                                                     (21) 
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4.2.5.  Limite de Cavitação 

 

Quando a pressão da água escoando pela superfície do fólio atinge a pressão de 

vapor da mesma ocorre o fenômeno da cavitação causando um esforço nos fólios da 

embarcação. Para evitar esse problema Du Cane sugere uma relação entre o número de 

cavitação (σ) e o índice de cavitação (𝜎𝑖), o número de cavitação é dependente das 

características do escoamento enquanto o índice de cavitação é característica da seção do 

fólio. 

Du Cane oferece um diagrama que relaciona o número de cavitação incipiente 

com o coeficiente de sustentação do fólio para que se possa projetar o fólio de maneira a 

não cavitar: 

 

Figura 10 Diagrama do número de cavitação incipiente 

 

O limite de cavitação foi formulado de maneira a ser definido como função de 

W/S e t/c para que possa ser utilizado no procedimento como um limite de operação. Du 

Cane fornece também uma expressão para cálculo do número de cavitação incipiente (𝜎𝑖): 

 

𝜎𝑖 = 𝐴𝑓  
𝑡

𝑐
+ 𝐵𝑓 𝐶𝑙                                                                                                                    (22) 
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Com os seguinte limites para 𝐴𝑓 e 𝐵𝑓: 

 

2 < 𝐴𝑓 < 3,5        (𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑜 𝑓ó𝑙𝑖𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜) 

0,5 < 𝐵𝑓 <
2

𝜋
       (𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) 

 

 Du Cane relaciona as principais seções de fólios e seu parâmetro 𝐴𝑓 para consulta: 

Tabela 1Tabela Af por tipo de seção 

 

 

Para 𝐵𝑓 utiliza-se uma fração da corda (𝑎) para o cálculo sendo o valor de 0,5 o 

mínimo para os fólios. 

𝐵𝑓 =
1

1 + 𝑎
                                                                                                                                  (23) 

 

Para fólios finos típicos como o NACA série 16 o número de cavitação incipiente 

fica: 

𝜎𝑖 = 2,28
𝑡

𝑐
+ 0,5𝐶𝑙                                                                                                                (24) 

  

 Relembrando o conceito do coeficiente de carregamento (W/S) a relação entre o 

carregamento e a área do fólio é possível reescrever a equação (20): 

Elipse (Ideal, mas não prático) σ = 2.00 t/c

D.T.M.B.-E.P.H. (Submersos) 2.15 t/c

N.A.C.A. 16 2.28 t/c

Warren 45° 2.36 t/c

N.A.C.A. 66 2.42 t/c

Bi-Ogival 2.55 t/c

N.A.C.A. 65 2.58 t/c

N.A.C.A. 64 2.65 t/c

N.A.C.A. 63 2.67 t/c

N.A.C.A. 4 e 5 Digitos (t/c>0.08) 3.50 t/c
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𝐶𝑙 =
𝐿𝑖𝑓𝑡

1

2
 𝜌 𝑉2 𝑆

=
𝐿𝑖𝑓𝑡

𝑆
  

1

𝑞
=

𝑊
𝑆⁄

𝑞
   𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑞 =

1

2
  𝜌  𝑉2                                                   (25) 

 

 Substituindo (24) em (23) a cavitação fica então descrita em função de W/S e t/c: 

𝜎𝑖 = 2,28 
𝑡

𝑐
+ 0,5 

𝑊
𝑆⁄

𝑞
                                                                                                           (26) 

  

 Há também uma segunda definição para o número de cavitação incipiente em 

função da pressão atmosférica (Pa) em kgf/m², pressão de vapor (Pv) em kgf/m², massa 

específica da água (𝜌) em 𝑘𝑔𝑓  𝑠2/𝑚4 e a aceleração da gravidade (g) em m/s²: 

 

𝜎𝑖 =
(𝑃𝑎 − 𝑃𝑣 +  𝜌 𝑔 ℎ𝑓)

𝑞
                                                                                                      (27)   

 

 Atribuindo os devidos valores à equação (26) e igualando à (25) a fim de isolar o 

termo t/c máximo para não cavitar: 

 

𝑡

𝑐
=

69,06 + 10,045 ℎ𝑓 − 0,5 𝑊
𝑆⁄

2,28. 𝑞
                                                                                     (28) 
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4.2.6. Limite Estrutural 

 

A formulação estrutural será dividida em duas seções por serem equações 

diferentes para cada tipo de fólio porém a estratégia é única, definir um t/c mínimo para 

não comprometer a estrutura do fólio. 

 

4.2.6.1.  Limite Estrutural para Fólios Submersos 

 

O desenvolvimento dessa equação depende das características geométricas como 

envergadura (b) e corda (c) e a distribuição de tensões e momentos ao longo da estrutura. 

Para fólios do tipo T invertido, U e π invertido existe a seguinte fórmula derivada do 

momento fletor em unidades inglesas:  

 

Figura 11 Exemplo do Esforço no fólio 

 

Nesse caso comparando com uma barra apoiada: 

 

 

Figura 12 Barra apoiada utilizada para modelar o limite estrutural 

 

 

 



29 

 

 Sendo a envergadura conhecida (b) e a distribuição da carga w(x): 

𝑊 = ∫ 𝑤(𝑥)𝑑𝑥                                                                                                                    (28)

𝑏

2

−
𝑏

2

 

  

 O momento fletor pode ser escrito: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑊𝐿2

2
 ; 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐿 =

𝑏

2
                                                                                                    (29) 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑊
𝑏2

8
                                                                                                                            (30) 

 

 E a inércia em função da corda (c) e espessura (t): 

𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 =
𝜋𝑐𝑡3

64
                                                                                                                        (31)  

 

 A distância central do eixo neutro (Z) tomada como t/2, pode- se escrever a tensão 

da seguinte maneira: 

 

Figura 13 Ilustração de Z 

 

𝜎𝑤 =
𝑀𝑍

𝐼
; 𝑜𝑛𝑑𝑒

𝑍

𝐼
 é 𝑜 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒çã𝑜                                                                            (32) 
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Substituindo (30) e (31) em (32): 

 

𝜎𝑤 = 𝑊 
𝑏2

8
 
𝑡

2
 

64

𝜋𝑐𝑡3
                                                                                                                (33) 

 

Manipulando a equação acima de maneira a isolar t/c: 

 

𝜎𝑤 = (
𝑤𝑏2

𝑐𝑡2
) 1,27                                                                                                                    (34) 

 

𝑡2 = 1,27 
𝑤𝑏2

𝜎𝑤𝑐
                                                                                                                          (35) 

 

Utilizando a relação entre o fator de carregamento (W/S) e a geometria do fólio: 

 

𝑊

𝑆
=

𝑤𝑏

𝑏𝑐
                                                                                                                                       (36) 

 

Substituindo (36) em (35): 

 

𝑡2 = 1,27 (
𝑊

𝑆
) 𝑏2/𝜎𝑤                                                                                                              (37) 

 

𝑡2

𝑐2
= 1,27 (

𝑊

𝑆
) 𝑏2/𝜎𝑤𝑐2                                                                                                         (38) 
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 Por fim chega-se a: 

 

𝑡

𝑐
= √1,27 (

𝑊

𝑆
) 𝑏2/𝜎𝑤𝑐2                                                                                                                 (39) 

 

De posse da equação (39) aplicando um fator de segurança (FOS), convertendo 

para unidades do sistema internacional e aplicando uma correção para o espaçamento 

entre os struts para que uma fórmula apenas seja usada para os três casos de fólios 

submersos chega-se a seguinte expressão: 

 

𝑡

𝑐
= √

0,85 𝑆𝑤𝑠2 + 2 1,27 (
𝑏−𝑆𝑤𝑠

2
)

2

 𝑔 (
𝑊

𝑆
)

𝜎𝑦 106  
𝑐2

𝐹𝑂𝑆

                                                              (40) 

 

Essa formulação envolve o espaçamento entre os struts (Sws), envergadura (b), 

Factor os Fafety (FOS), tensão de escoamento (𝜎𝑦), gravidade (g), coeficiente de 

carregamento (W/S) e corda (c). 

 

4.2.6.2.  Limite Estrutural para Fólios Secantes 

 

A formulação para fólios secantes utilizada foi baseada também no momento 

fletor e a geometria do fólio projetado: 

 

𝑡

𝑐
= √ (

( 0,85 𝑆𝑤𝑠2)(𝑊
𝑆⁄  𝑔)  

𝜎𝑦106𝑐2

𝐹𝑂𝑆

)                                                                (41) 
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Essa formulação envolve o espaçamento entre os struts (Sws), envergadura (b), 

Factor os Fafety (FOS), tensão de escoamento (𝜎𝑦), gravidade (g), coeficiente de 

carregamento (W/S) e corda (c). 

 

4.2.7. Razão Cl/Cd máximo 

 

Embora o programa Hydrofoil Boat trabalhe com razões de t/c já otimizados e, 

portanto, fixos, o procedimento utilizado prevê um cálculo para essa razão. A seguinte 

formulação proposta escreve a razão de sustentação máxima pelo arraste mínimo em 

função da relação de t/c e W/S: 

(
𝐶𝑙

𝐶𝑑
)

𝑚𝑎𝑥
= ((

𝑊
𝑆⁄

𝑞2
) (𝐶𝑓 + ∆𝐶𝑓) (1 + 1,2

𝑡

𝑐
) + 𝐶𝑙2 (1 +

𝐾

𝜋. 𝐴𝑅
)) +

1

𝐶𝑑𝑤
           (42) 

 

4.2.8. Procedimento para Estimativa da Decolagem 

 

A decolagem do aeroabarco acontece quando as forças de sustentação dos fólios se 

igualam ao deslocamento de projeto da embarcação e a embarcação está completamente 

fora da água. 

 

Figura 14 Flying Dolphin Zeus já decolado 
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E para estimar a velocidade de decolagem o procedimento adotado é de fixar um 

ângulo de ataque em um dos fólios e com isso calcular a força de sustentação no próprio 

fólio, para uma velocidade que essa sustentação seja de mesma magnitude da carga de 

projeto naquele fólio. 

Para determinar o ângulo de ataque do outro fólio é calculado por meio da 

sustentação conhecida e velocidade também conhecida. Dessa maneira as informações 

como velocidade de decolagem e ângulo de ataque são definidos. 

O passo a passo do procedimento é explicado a seguir: Primeiro deve-se definir o 

carregamento em cada fólio devido a sua posição longitudinal e para isso se utiliza o 

somatório de momentos em torno do centro de massa. Primeiro se define a carga no fólio 

de vante: 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐹ó𝑙𝑖𝑜 𝑉𝑎𝑛𝑡𝑒 = (
𝐿𝐶𝐺 − 𝑋𝑟é

𝑋𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝑋𝑟é
) ∆       (𝑘𝑔𝑓)                                                        (43) 

 

Por consequência a carga no fólio de ré: 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐹ó𝑙𝑖𝑜 𝑅é = (1 −
𝐿𝐶𝐺 − 𝑋𝑟é

𝑋𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝑋𝑟é
) ∆       (𝑘𝑔𝑓)                                                       (44) 

  

De posse dos valores de carga em cada um dos fólios pode-se estimar a velocidade 

de decolagem. Nesse exemplo será fixado o ângulo de ataque do fólio de ré, dessa maneira 

a velocidade da embarcação pode ser definida pela equação (1) e (2): 

 

𝐿𝑖𝑓𝑡 =
1

2
𝜌𝑉2𝑆𝐶𝑙 , 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑆 = 𝑏𝑐     (𝑘𝑔𝑓)                                                                      (1) 

 

𝐶𝑙 = 𝐶𝑙𝛼𝛼𝑇                                                                                                                                   (2) 
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 Ressaltando que 𝐶𝑙𝛼 é conhecido como resultado do procedimento de 

dimensionamento dos fólios realizado anteriormente. Substituindo (2) em (1) e 

rearranjando a equação: 

 

𝑉𝑑𝑒𝑐𝑜𝑙𝑎𝑔𝑒𝑚 = √
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐹ó𝑙𝑖𝑜 𝑅é

1

2
𝜌𝑆𝐶𝑙𝛼𝛼𝑇

                                                                                           (45) 

 

 Dessa maneira pode-se calcular o ângulo de ataque de maneira análoga, porém 

dessa vez isolando o ângulo de ataque: 

 

𝛼𝑇 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐹ó𝑙𝑖𝑜 𝑉𝑎𝑛𝑡𝑒
1

2
𝜌𝑉𝑑𝑒𝑐𝑜𝑙𝑎𝑔𝑒𝑚

2 𝑆𝐶𝑙𝛼 
                                                                                                 (46) 

 

Dessa maneira a decolagem foi estimada por completo de posse da velocidade de 

decolagem e os ângulos de ataque envolvidos. 

 

4.2.9. Procedimento para Cálculo Instantâneo dos Ângulos de 

Ataque 

 

O procedimento anteriormente descrito é usado para definir os ângulos de ataque 

para decolagem e dessa maneira para todos os instantes anteriores à decolagem é mantido 

fixo nesses valores para que a decolagem seja a mais rápida possível. 

Para as velocidades além da de decolagem os ângulos de ataque devem ser 

calculados instantaneamente para garantir que a sustentação não seja superior ao 

deslocamento de projeto e acabe por tirar até os fólios da água. 

Dessa maneira utiliza-se a equação (34) para calcular o ângulo adequado para cada 

velocidade em que se encontra a embarcação 
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4.2.10. Procedimento para Estimativa de Potências 

 

O procedimento para estimativa de potência requerida é realizado também 

instantaneamente já que a força de arraste muda a cada instante em que a velocidade ou 

ângulo de ataque muda. 

Dessa maneira a força de arraste calculada a cada instante pelos procedimentos 

anteriores é utilizada para cálculo das potências requeridas uma vez que a mesma é 

estimada pelo produto da velocidade pela resistência total da embarcação, ou seja: 

 

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = 𝑅𝑇  𝑉                                                                                               (47)  

 

Onde: 

𝑅𝑇 = 𝑅𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 + 𝑅𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒                                                                                                             (48) 

 

4.3. Implementação  

 

Nessa seção será avaliada a precisão da implementação dos procedimentos descritos 

acima no programa Hydrofoil Boat. 

 

4.3.1. Procedimento para Dimensionamento dos Fólios 

O procedimento foi implementado no programa com base em uma planilha de 

Excel desenvolvida por mim para a disciplina de Embarcações de Alto Desempenho e 

por isso os resultados serão comparados com os da planilha para avaliar a precisão dos 

métodos. 
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O navio utilizado pela tabela tem os seguintes dados de entrada: 

 Deslocamento = 210,566 ton 

 LCG = 12,365 m 

Os dados de entrada do fólio de vante: 

 Configuração = T invertido 

 Xvante = 33 m 

 Envergadura = 7 m 

 Perfil NACA 66 206 

 t/c = 0,06 

 

Os dados de entrada do fólio de ré: 

 Configuração = π invertido 

 Xvante = 3 m 

 Envergadura = 10 m 

 Espaçamento entre struts = 8,5 m 

 Perfil NACA 66 206 

 t/c = 0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

O procedimento implementado no programa apresentou uma média de 

discrepância de 0,19% para o fólio de Ré e de 0,22% para o fólio de vante: 

 

 

 Dessa maneira o procedimento foi julgado como corretamente implementado no 

programa Hydrofoil Boat uma vez que a discrepância entre os dados provenientes da 

tabela base e os calculados pelo programa está consideravelmente baixa e, portanto, 

validando a implementação das rotinas de cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela Programa Discrepância

Corda (m) 2,766 2,765 -0,05%

Clα 0,075 0,074 -1,69%

αT 3.144 3.197 1,69%

W/S 5235 5239 0,07%

0,00%

Tabela Programa Discrepância

Corda (m) 1,898 1,893 -0,28%

Clα 0,070 0,069 -1,13%

αT 3.204 3.242 1,19%

W/S 4946 4961 0,29%

0,02%

Fólio de Ré

Fólio de Vante

Média

Média

Tabela 2 Resultado da Implementação 



38 

 

4.3.2. Procedimento para Estimativa da Decolagem 

 

Com base na mesma planilha e o mesmo navio, foi comparado a velocidade de 

decolagem estimada a partir do ângulo fixado no fólio de ré de 95% do ângulo de stall do 

perfil selecionado. 

Dessa maneira, o perfil selecionado foi o NACA 66-206 com o ângulo de stall de 

8 graus e, portanto, o ângulo definido para o fólio de ré foi de 7,7 graus: 

 

𝛼𝑟é = 8(0,95) = 7,7 

 

Estimando a decolagem pela tabela base e pelo programa temos o seguinte 

resultado: 

 

Tabela 3 Resultado da Implementação do procedimento para estimativa da Velocidade 

de Decolagem 

 

  

Como a discrepância apresentada é consideravelmente baixa o programa teve seu 

procedimento de estimativa da velocidade de decolagem validado e a implementação do 

mesmo foi considerava como correta. 

Agora o método de cálculo dos ângulos de ataque para cada velocidade a partir da 

velocidade de decolagem será testado para aferir sua implementação. O procedimento de 

cálculo é análogo ao da decolagem. Sempre calculando o fólio traseiro antes e depois por 

somatório de momentos calculado a sustentação necessária no dianteiro para não gerar 

trim e a partir disso o ângulo de ataque necessário. 

Tabela Programa Discrepância

Velocidade de Decolagem 26,52 25,79 -2,76%
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Foi comparado também o ângulo de ataque para cada fólio, iniciando pelo fólio 

de ré e depois será testado o procedimento para os fólios de vante: 

 

 

 

 

Com esse resultado a implementação do procedimento de cálculo dos ângulos de ataque 

para os fólios de ré está validada. 

 

 

 

 

Vel (nós) Tabela Programa Discrepância Vel (nós) Tabela Programa Discrepância

1 7,70 7,70 0,01% 21 7,70 7,70 0,01%

2 7,70 7,70 0,01% 22 7,70 7,70 0,01%

3 7,70 7,70 0,01% 23 7,70 7,70 0,01%

4 7,70 7,70 0,01% 24 7,70 7,70 0,01%

5 7,70 7,70 0,01% 25 7,70 7,70 0,01%

6 7,70 7,70 0,01% 26 7,70 7,58 -1,55%

7 7,70 7,70 0,01% 27 7,43 7,03 -5,43%

8 7,70 7,70 0,01% 28 6,91 6,53 -5,49%

9 7,70 7,70 0,01% 29 6,44 6,09 -5,39%

10 7,70 7,70 0,01% 30 6,02 5,69 -5,43%

11 7,70 7,70 0,01% 31 5,64 5,33 -5,50%

12 7,70 7,70 0,01% 32 5,29 5,00 -5,43%

13 7,70 7,70 0,01% 33 4,97 4,70 -5,42%

14 7,70 7,70 0,01% 34 4,69 4,43 -5,36%

15 7,70 7,70 0,01% 35 4,42 4,18 -5,46%

16 7,70 7,70 0,01% 36 4,18 3,95 -5,48%

17 7,70 7,70 0,01% 37 3,96 3,74 -5,54%

18 7,70 7,70 0,01% 38 3,75 3,55 -5,40%

19 7,70 7,70 0,01% 39 3,56 3,37 -5,39%

20 7,70 7,70 0,01% 40 3,38 3,20 -5,55%

Ângulo de Ataque Fólio de Ré

Tabela 4 Comparação do Ângulo de Ataque para Programa e Tabela para fólio de Ré 
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  O resultado para os fólios de vante: 

Tabela 5 Comparação do Ângulo de Ataque entre Tabela e Programa para fólio de 

Vante 

 

 

Como ambos os resultados apresentaram discrepâncias baixas os procedimentos foram 

tidos como validados e a implementação do procedimento de cálculo implementado com 

sucesso. 

 

 

 

 

 

Vel (nós) Tabela Programa Discrepância Vel (nós) Tabela Programa Discrepância

1 7,62 7,79 2,28% 21 7,79 7,70 -1,16%

2 7,62 7,79 2,28% 22 7,79 7,70 -1,16%

3 7,62 7,79 2,28% 23 7,79 7,70 -1,16%

4 7,62 7,79 2,28% 24 7,79 7,70 -1,16%

5 7,62 7,79 2,28% 25 7,79 7,70 -1,16%

6 7,62 7,79 2,28% 26 7,79 7,67 -1,50%

7 7,62 7,79 2,28% 27 7,35 7,11 -3,28%

8 7,62 7,79 2,28% 28 6,83 6,62 -3,22%

9 7,62 7,79 2,28% 29 6,37 6,17 -3,21%

10 7,62 7,79 2,28% 30 5,95 5,76 -3,22%

11 7,62 7,79 2,28% 31 5,58 5,40 -3,19%

12 7,62 7,79 2,28% 32 5,23 5,07 -3,19%

13 7,62 7,79 2,28% 33 4,92 4,76 -3,22%

14 7,62 7,79 2,28% 34 4,64 4,49 -3,18%

15 7,62 7,79 2,28% 35 4,37 4,29 -1,97%

16 7,62 7,79 2,28% 36 4,13 4,00 -3,33%

17 7,62 7,79 2,28% 37 3,91 3,79 -3,15%

18 7,62 7,79 2,28% 38 3,71 3,59 -3,20%

19 7,62 7,79 2,28% 39 3,52 3,41 -3,35%

20 7,62 7,79 2,28% 40 3,35 3,24 -3,20%

Ângulo de Ataque Fólio de Vante
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4.3.3. Procedimento para Estimativa da Potência 

 

Para avaliação da estimativa de potência requerida foram avaliados os resultados 

para estimativa de potência para cada velocidade até a velocidade de cruzeiro vindos da 

tabela de referência e os calculados pelo programa: 

 

Com esse resultado foi considerada a implementação da estimativa de potência 

como correta e validada. Foi também mostrada a seguir, em foco, a potência requerida 

para a velocidade de cruzeiro, considerada a potência mais importante. 

 O resultado para a velocidade de cruzeiro é o seguinte:  

Vel (nós) Tabela Programa Discrepância Vel (nós) Tabela Programa Discrepância

1 0,32 0,29 -12,21% 21 1338,78 1273,18 -4,90%

2 2,48 2,22 -10,41% 22 1403,68 1327,70 -5,41%

3 8,11 7,26 -10,46% 23 1470,22 1381,02 -6,07%

4 18,67 16,87 -9,63% 24 1539,68 1429,73 -7,14%

5 35,48 32,13 -9,45% 25 1611,35 1581,00 -1,88%

6 59,69 54,52 -8,67% 26 1629,36 1314,14 -19,35%

7 92,35 84,96 -8,00% 27 1475,07 1431,69 -2,94%

8 134,50 125,30 -6,84% 28 1602,83 1556,85 -2,87%

9 187,23 176,56 -5,70% 29 1738,52 1690,46 -2,76%

10 252,38 241,58 -4,28% 30 1882,42 1831,52 -2,70%

11 329,84 323,66 -1,88% 31 2034,81 1980,92 -2,65%

12 415,42 416,44 0,25% 32 2195,99 2139,65 -2,57%

13 513,82 526,91 2,55% 33 2366,22 2306,90 -2,51%

14 632,34 667,35 5,54% 34 2545,79 2483,90 -2,43%

15 908,32 750,53 -17,37% 35 2735,00 2669,15 -2,41%

16 976,79 882,86 -9,62% 36 2934,11 2864,88 -2,36%

17 1046,52 1015,69 -2,95% 37 3143,41 3071,03 -2,30%

18 1118,09 1082,22 -3,21% 38 3363,19 3287,84 -2,24%

19 1192,43 1151,36 -3,44% 39 3593,73 3514,68 -2,20%

20 1271,02 1217,56 -4,21% 40 3835,31 3751,97 -2,17%

Potência Requerida

Tabela Programa Discrepância

EHP [kW] 3835,31 3751,97 -2,17%

Tabela 6 Comparação da Potência Requerida 

 

Tabela 7 Comparação para velocidade de cruzeiro da Potência Requerida 
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4.4. Fluxo de Trabalho 

 

O caso de projeto de embarcações de aerobarcos tem problemas centrados em 

dimensionamento dos fólios e operação do mesmo pela determinação dos ângulos de 

ataque do fólio. 

O SFD, sistema onde o programa está inserido, é uma ferramenta completa e 

interdisciplinar capaz de figurar no projeto preliminar desse tipo de embarcações. O 

programa EqDin, onde o Hydrofoil Boat se encontra inserido, cumpre um papel 

fundamental na metodologia sendo capaz de calculara propulsão e equilíbrio dinâmico de 

embarcações de planeio. 

Os outros módulos do programa EqDin são úteis para aplicação do Hydrofoil Boat 

na medida em que é necessário calcular a resistência ao avanço do casco a cada instante 

e para isso são utilizados os métodos de Holtrop (números de Froudes baixos) e Savitsky 

(números de Froude altos) por meio dos módulos do EqDin. 

A seguir será apresentado o fluxo de trabalho sugerido para utilização do programa: 

[1.]- O projetista deve possuir as informações geométricas do casco e da 

distribuição de massa da embarcação. As informações necessárias para utilizar o 

programa por completo são: Deslocamento, Centro de Gravidade, Velocidade de 

Cruzeiro, Comprimento entre Perpendiculares, Boca, Pontal, Ângulo de Deadrise, 

Altura da Quina e Hisdrostáticas provenientes do programa FreeShip. 

[2.]- Em seguida o projetista deve definir o estado de mar em que a embarcação 

projetada deve operar no ambiente Wave Height. 

[3.]- Nesse momento o projetista deve definir nos ambientes Rear Foil ou Front 

Foil de acordo com o fólio projetado: Perfil Hidrodinâmico, Material, 

Configuração do Fólio, Posição Longitudinal e Rugosidade da Superfície. 

[4.]- O projetista, então, pode iniciar o projeto do fólio em si. Iniciando pela 

geometria do fólio no ambiente Foil Geometry e avaliando em tempo real a forma 

do fólio projetado. 

[5.]- Em seguida o projetista clica em “Calcular” e verifica as informações 

calculadas para os fólios. Em caso de não ser possível a utilização do fólio 
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projetado por cair fora da região de operação sugerida o projetista deve voltar ao 

passo anterior e definir novamente a geometria do fólio. 

[6.]- Agora com os fólios já definidos e dimensionados é possível prosseguir 

para a estimativa da decolagem, onde o projetista pode arbitrar tanto um ângulo 

de ataque para um dos fólios como uma velocidade específica para a embarcação 

decolar. Ao final desse passo o projetista pode analisar os gráficos de sustentação, 

arraste, ângulo de ataque por velocidade e os outros gráficos resultados dos 

cálculos para avaliar o comportamento da embarcação. 

[7.]- Por fim o projetista deve importar as Hidrostáticas da embarcação, se já 

não o fez no passo [1] para que o cálculo funcione. Nesse ambiente o projetista 

pode visualizar a resistência e a potência necessária para a embarcação e avaliar 

seu projeto de fólios podendo configurá-los novamente se julgar necessário. 

 

Vale lembrar que todo processo de projeto é um processo iterativo e os ambientes de 

projetos foram montados de maneira a facilitar novas iterações com o intuito de se 

encontrar o fólio ótimo para a situação desejada. 

Essa mesma sequência proposta é aplicada no exemplo ao final do trabalho e segue 

um caminho lógico de informações de entrada e saída de maneira a agilizar o processo de 

projeto. Todo layout do programa como a própria elaboração desse trabalho visou ordenar 

os fatores como apresentado nesse fluxo proposto para facilitar a compreensão do fluxo 

de informações presentes no programa e no trabalho. 
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5.Descrição do Programa 

 

O programa Hydrofoil Boat está inserido no programa EqDin e tem a seguinte 

configuração: 

 

 A seguir será explicado cada parte desse ambiente principal detalhadamente para 

uma compreensão completa. 

 

5.1. Ambiente Global do EqDin 

 

Toda a interface do programa foi modelada de maneira a manter dados de entrada 

e saída lado a lado para que o projetista tenha uma fluidez maior no trabalho. Todas as 

ferramentas e ambientes foram pensados de maneira a favorecer ergonomia do trabalho e 

melhorar o fluxo de informações durante o projeto. 

Figura 15 Tela principal do Hydrofoil Boat 
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Todos os dados inseridos pelo projetista têm suas unidades discriminadas ao lado 

esquerdo da caixa de diálogo logo após o nome da mesma, por exemplo, a boca (breadth) 

da embarcação que tem unidade em metros: 

 

 

Figura 16 Exemplo de nomenclatura (breadth) e unidade ( metros) 

 

 O programa tem como referencial o extremo de ré, na linha de centro e no ponto 

mais baixo da embarcação como sendo o ponto de origem. Esse referencial não pode ser 

alterado dentro do programa e servirá para todos os cálculos, dados de entrada e saída do 

mesmo. 

 Além das funções a serem apresentadas a seguir o programa dispõe de funções 

como salvar, abrir e iniciar um novo projeto que são opções padrão de programas bem 

como gerar um relatório pela função report, há a opção de alterar parâmetros como: 

propriedades do fluido, aceleração da gravidade e pressão da atmosfera. 

 

Figura 17 Exemplos da interface do programa 
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 Cada uma das interfaces acima será explicada a seguir: 

 

Figura 18 Interface File 

 

 Na interface ‘File’ existem as seguintes opções: 

A. New – Apaga todos os dados de saída e entrada. 

B. Save – Salva o estado atual do programa. 

C. Open – Abre um arquivo gerado pelo programa. 

D. Report – Gera um relatório dos resultados. 

E. Exit – Fecha o programa. 
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Figura 19 Interface ‘Report Generator’ 

 

 Na interface ‘Options’ existem as seguintes opções: 

 

Figura 20 Interface Options 
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A. Unit System – Determina a unidade a ser usada no programa durante 

os cálculos realizados. Essa opção afeta os outros programas inseridos 

no EqDin o programa ‘Hydrofoil Boat’ oferece apenas as unidades 

métricas. 

B. Speed Settings – Define uma série de velocidades para análise nas 

rotinas relacionadas aos programas ‘Planing Hulls’ e ‘Displacement & 

High-Speed D. Hulls’ e não afeta o programa ‘Hydrofoil Boat’. 

C. Fluid Properties – Abre as configurações de fluidos do programa que 

afetam todos os cálculos realizados pelo programa EqDin e, portanto, 

o programa ‘Hydrofoil Boat’ 

D. Gravity Acceleration – Abre a configuração para o valor da aceleração 

da gravidade. 

E. Atmospheric Pressure – Abre a configuração para o valor da pressão 

atmosférica. 

F. Input Exchange -  Essa opção configura a interação o sistema imperial 

de medidas e o métrico, porém essa interação não afeta o programa 

‘Hydrofoil Boat’ 

 

Figura 21 Interfaces 'Fluid Properties'(A), 'Gravity Aceleration'(B) e 'Atmospheric Pressure'(C) 
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5.2. Ambiente Geral do programa Hydrofoil Boat 

 

Figura 22 Ambiente de dados de Entrada(A) e Saída(B) 

 

 O ambiente geral do programa é dividido em duas grandes áreas: 

A. Dados de Entrada – Onde se definem a maior parte dos dados de entrada para 

os cálculos envolvidos. 

B. Dados de Saída – Onde se encontram todos os resultados dos cálculos do 

programa. 
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5.3. Ambiente de Dados de Entrada 

 

Figura 23 Ambiente Geral do Programa 

  

Nesse ambiente geral existem três grandes áreas: 

A. Hydrofoil – Onde se colocam os dados de entrada referentes ao casco 

da embarcação. 

B. Wave Height – Onde se configura o mar que o projetista definiu para 

operação da embarcação. 

C. Rear/Front Foil – Onde se define algumas características de 

configuração para os fólios da embarcação com exceção da geometria 

que tem o seu ambiente específico. 
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5.3.1. Ambiente Hydrofoil 

 

Figura 24 Ambiente Hydrofoil 

 Nesse ambiente se encontram os dados de entrada do casco a ser analisado e que 

receberá os fólios. As informações necessárias são: 

 Dispacement – Deslocamento em toneladas. 

 LCG – Posição longitudinal do centro de gravidade em metros. 

 VCG – Posição vertical do centro de gravidade em metros. 

 q –   
1

2
𝜌𝑣2 (pascal). 

 f – Distância entre calado e CG em metros. 

 Lpp – Comprimento entre perpendiculares em metros. 

 Breadth at Chine – Boca na altura da quina em metros. 

 Depth – Pontal em metros. 

 Speed – Velocidade em nós. 

 Deadrise – Ângulo de deadrise em graus. 

 Breadth – Boca em metros. 

 Strut Heigth Margin – Margem para altura do strut em metros. 

 ε – Inclinação da linha de eixo (graus). 

 Safety Factor – Fator de segurança utilizado nos cálculos sem unidade. 

 Chine Height at Transom – Altura da quina na transom em metros. 

 Import Hydrostatics – Botão para fazer a importação de dados hidrostáticos do 

navio originários do FREESh!p. 
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5.3.2. Ambiente Wave Height 

 

 

Figura 25 ambiente wave height 

 

 Nesse ambiente pode-se inserir os dados de onda de projeto da embarcação 

utilizando o espectro de onda Pierson-Moskowitz como referência. 

 

 

Figura 26 Exemplo das opções de ondas 
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5.3.3. Ambiente Rear/Front Foil 

 

 

Figura 27 Ambiente Rear/Front Foil 

 

  Nesse ambiente pode-se definir configurações dos fólios e relembrar 

algumas informações chave para o projetista ao longo do processo, as informações que 

podem ser definidas nessa tela são: 

Longitudinal Pos – A posição longitudinal do fólio referente em metros. 

Surface Roughness – A rugosidade da superfície em milímetros. 
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Figura 28 Opções de configuração e material 

 

A. Perfil da Asa – Nesse ‘dropbox’ pode se escolher dentre 4 opções disponíveis 

e uma opção de customizar as informações do fólio 

B. Material da Asa – Onde se pode selecionar o material de que a asa será 

construída. 

C. A configuração da asa sendo possível tanto fólios totalmente submersos ( U, 

T invertido e Pi invertido) e fólios secantes (Dihedral).  

 

 

Figura 29 Opções possíveis 
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Além disso há um resumo das informações principais do perfil escolhido e, se 

optado por ‘custom’, onde devem ser inseridas as informações do perfil projetado: 

 

Figura 30 Resumo do perfil selecionado 

   

 Stall Angle – Ângulo de stall em graus. 

 Cl curve slope – Coeficiente angular da curva de coeficiente de 

sustentação por ângulo de ataque. 

 t/c – Relação de espessura por corda pretendida. 
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5.4. Ambiente de Dados de Saída 

 

Figura 31 Ambiente dos dados de saída 

 

Nesse ambiente existem 5 abas no total reunindo 4 tipos de informações de saída: 

A. Foil Geometry – Onde se tem os últimos dados de entrada do fólio. 

Decidido por um ambiente separado pois o programa desenha o fólio em 

tempo real. 

B. Rear/Front Foil Definition – Onde se encontra o fólio dimensionado para 

a embarcação emquestão. 

C. Foil Resistance – Onde se encontram as informações sobre a decolagem e 

resumos dos fólios calculados. 

D. Resistânce, Power Operation – Onde se encontram as informações de 

resistência e potência como gráficos comparando a embarcação com e sem 

fólios. 
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5.4.1. Ambiente Foil Geometry 

Existe o ambiente para fólios submersos: 

 

Figura 32 Ambiente Para fólios submersos 
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E para fólios secantes: 

 

Figura 33 Ambiente Para fólios secantes 

 

Para ambos os casos esse ambiente recebe as características geométricas do fólio 

e o desenha em tempo real para que o projetista possa ter uma noção instantânea do fólio 

projetado. As informações de entrada são: 

Comuns a submersos e secantes: 

 Foil Wingspan – A envergadura do fólio em metros. 

 Strut Span – A distância entre struts dos fólios em metros. 

 𝛼𝑇𝑚𝑎𝑥 – Ângulo de ataque máximo. 
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Exclusivos dos secantes: 

 [a] as % of [b] – Comprimento da plataforma ou distância entre quinas 

expresso em porcentagem da envergadura do fólio. 

 Foil Height – Altura total do fólio em metros. 

 Dihedral Angle 1 – Ângulo formado pela plataforma na transversal, por 

onde se projeta um fólio com duas inclinações (se > 0°) ou uma plataforma 

plana central (se = 0°). 

 Foil Standard Emersion – Porção do folio que fica emerso em metros 

medido da condição de projeto. 

 Actual Height – Altura submersa do fólio em metros. 

 

Por fim há o botão ‘Calculate’ que serve para realizar os cálculos do fólio 

projetado e encontrar uma solução possível para geometria desejada. 
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5.4.2. Ambiente Rear/Front Foil Definition 

O ambiente ‘Front Foil Definition’ é análogo ao ‘Rear Foil Definition’’ 

explicado a seguir. Nesse ambiente o projetista tem acesso aos dados de saída do 

fólio calculado pelo programa e a uma tabela mostrando todos os valores 

calculados pelo programa caso o projetista queira auditar os resultados. 

Os dados de saída são: 

 Lift – Força de sustentação do fólio em Newtons. 

 Chord – Corda do fólio em metros. 

 Cl Alfa – Coeficiente de sustentação devido o ângulo de ataque. 

 Alfa – Ângulo de ataque em graus. 

 W/S –  Relação entre peso e área do fólio calculado. 

Figura 34 Rear Foil Definition 
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A tabela mencionada com os cálculos do programa a cada passo é a seguinte: 

 

Figura 35 Tabela do Ambiente Rear Foil Definition 

  

 Nessa tabela constam as informações: 

 W/S –  Relação entre peso e área. 

 Area – Área do fólio em metros ao quadrado. 

 Chord – Corda calculada em metros.  

 ImmStrut Ht – Altura imersa do strut em metros. 

 Aspect Ratio – Razão de aspecto do fólio. 

 Corrected AR – Razão de aspecto corrigida. 

 Cl Alfa – Coeficiente de sustentação devido o ângulo de ataque. 

 Cl required – Coeficiente de sustentação requerido. 

 Ang. Att – Ângulo de ataque calculado. 

 Cvt Lmt – Limite de Cavitação calculado.  

 St Lmt – Limite estrutural do fólio. 

 CL/CD max – Maior razão de sustentação e arrasto calculado. 
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5.4.3.  Ambiente Foil Resistance 

 

Figura 36 Ambiente Foil Resistance 

 

O ambiente está dividido em três grandes áreas: 

A. Hydrofoil – Onde se pode definir a decolagem do navio a partir de um ângulo 

pré definido ou de uma velocidade pré definida. 

B. Pre Take-Off/Cruising Condition – Resumo de dados para condição pré 

decolagem e na condição de cruzeiro. 

C. Dados de saída – Nesse ambiente ficam os dados de saída dos cálculos de 

decolagem do navio. 
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5.4.3.1. Ambiente Hydrofoil 

 

 

Figura 37 Ambiente Hydrofoil 

Nesse ambiente pode-se definir a decolagem do navio a partir de um 

ângulo pré definido do fólio de vante ou de ré ou até mesmo de uma velocidade 

pré definida para o navio. 

5.4.3.2. Ambiente Pre Take-Off/Cruising Condition 

 

Figura 38 Ambiente Pre Take-Off / Cruising Condition 

 

Nesse ambiente pode-se ter acesso à informações do fólio no momento da 

decolagem e durante cruzeiro. 
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5.4.3.3. Ambiente dos Dados de Saída 

Figura 39 Ambiente Chart dentro do Ambiente dos Dados de Saída 

 

 Nesse ambiente de dados de saída existem quarto áreas principais: 

 Chart – Ambiente onde se encontram os gráficos resultantes dos cálculos. 

 Table – Ambiente onde se encontra uma tabela com os dados calculados para 

serem auditados pelo projetista. 

 Foil Characteristics – Resumo das características dos fólios calculados. 

 Foil Emersion – Ambiente exclusivo dos fólios secantes ilustrando a emersão 

dos fólios a cada velocidade da embarcação. 
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No ambiente ‘Chart’ temos informações sobre o ângulo de ataque do fólio pela 

velocidade e das forças de sustentação e arrasto do fólio pela velocidade. Nesses 

gráficos é possível também trocar o eixo horizontal de velocidade em nós para 

número de Reynolds(Re), Froude(Fn) ou Taylor(Q). 

O ambiente ‘Table’ contém os valores calculados que geraram os gráficos 

mostrados anteriormente para que se possa auditar cada valor calculado pelo 

programa: 

 

Figura 40 Ambiente Table 
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 No ambiente ‘Foil Characteristics’ temos o resumo das características do fólio 

calculado e apresentando um gráfico relacionando a força de sustentação e o 

deslocamento da embarcação: 

 

Figura 41 Ambiente Foil Characteristics 
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 Existe uma área exclusiva para os fólios secantes onde se pode observar a emersão 

dos fólios ao longo do desenvolvimento da velocidade do navio, esse dado pode ser visto 

pela velocidade em nós, número de Reynolds (Re), Froude (Fn) ou Taylor (Q).  

 

Figura 42 Ambiente Foil Emersion 

 

Nesse ambiente pode-se ver a emersão do fólio ao desenvolver da velocidade da 

embarcação em relação ao seu valor projetado. Com as altas velocidades os fólios 
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emergem mais do que o projetado por conta da sustentação adicional e torna-se necessário 

a alteração do ângulo de ataque provocando a queda da emersão por volta de 36 nós como 

visto no gráfico para manter a emersão próxima de zero nas velocidades próximas à 

velocidade de cruzeiro, nesse caso de 40 nós. 

5.4.4. Ambiente Resistance, Power and Operation 

 

Figura 43 Ambiente Resistânce, Power and Operation 

 

Nesse ambiente se tem acesso às informações sobre a resistência ao avanço da 

embarcação ilustrados por velocidade em nós, número de Reynolds (Re), Froude (Fn) ou 

Taylor (Q). Existem dois grandes gráficos nessa área: 

Resistance vs. Speed – Relacionando a resistência do casco, do fólio, do casco 

somado ao fólio e combarando com o casco sem fólio a cada velocidade. 
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Power vs. Speed – Relaciona a potência requerida pelo navio com e sem fólios 

para o projetista ter uma ideia da redução da potência requerida pela embarcação. 

Esse ambiente possui também um ambiente interno chamado ‘Table’ onde se pode 

ter acesso a cada número calculado pelo programa: 

 

Figura 44 Ambiente 'Table' dentro de Resistance,Power and Operation 
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6.Aferição  

 A aferição foi feita utilizando dados e informações tiradas de desenhos e fotos de 

um aerobarco de fólios totalmente submersos e um de fólios secantes. Estimando o que 

não se podia obter (tipo de perfil de asa, ângulo de ataque dos fólios, CG) e utilizando as 

mesmas dimensões dos barcos e dos fólios. 

6.1. Aferição dos Fólios Totalmente Submersos 

 Para aferição do programa foi usada embarcação JETFOIL 929 115 com os 

seguintes dados de entrada: 

 LOA: 27,4m 

 Boca: 9,5m 

 Calado: 5,2m 

 Velocidade: 43kt 

 Deslocamento 117t 

 VCG: 2,6m 

 LCG: 13,7m 

A embarcação apresenta um fólio em U a ré e um fólio em T invertido a vante com 

as mesmas medidas feitas a partir de fotos e dados da embarcação: 

Envergadura: 9,5m 

 Corda: 1,15m 
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O material usado foi aço, o perfil usado foi o NACA63 215, fólio de ré estava a 3 

metros da popa e de vante a 21,3 metros. O parâmetro de comparação usado foi a corda 

calculada pelo programa que deveria ter um tamanho coerente com as estimativas, 

resultado na tabela abaixo: 

 

Tabela 8 Aferição Jetfoil 

 

 Como o programa retornou um valor factível e muito próximo do real o programa 

foi dado como confiável. Embora os dados sejam em sua maioria de origem estimativa o 

programa foi capaz de encontrar uma asa com geometria muito semelhante a real. 

Fólio Corda Medida Corda Resultante Discrepância

Ré 1,15 1,16 0,87%

Vante 1,15 1,14 -0,87%

JETFOIL 929 115

Figura 45 JETFOIL 929 115 
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6.2.  Aferição dos Fólios Secantes 

 Para fólios secantes foi usada a embarcação RHS70 com os seguintes dados de 

entrada: 

 LOA: 22m 

 Boca: 4,8m 

 Calado: 2,7m 

 Velocidade: 32,4kt 

 Deslocamento 31,5t 

 VCG: 1,35m 

 LCG: 11m 

 

 

Figura 46 RHS70 



73 

 

A embarcação apresenta dois fólios do tipo dihedral posicionados a 1m e 15m da 

popa. Os dados de entrada dos fólios são: 

 

 

O programa resultou os seguintes fólios para asas de aço com perfil 

NACA66 206 a vante e NACA64 209 a ré: 

 

Tabela 9 Aferição do Rodrigues 70 

 

 

O programa foi capaz de calcular asas compatíveis com os dados de 

entrada estimados para a embarcação. 

 

 

 

Fólio Corda Medida Corda Resultante Discrepância

Ré 0,4 0,39 -2,50%

Vante 1,1 1,06 -3,64%

RHS70

Figura 47 Dados de Entrada dos Fólios Secantes 
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7.Exemplo 

 

Como exemplo foram dimensionados os fólios de vante e de ré totalmente submersos 

de uma embarcação com os seguintes dados de entrada: 

 Deslocamento = 210,566 ton 

 LCG = 12,365 m 

 VCG = 2,875 m 

 f = 2,875 m 

 Lpp = 40 m 

 Breadth at Chine = 8,5 m 

 Depth = 6,1 m 

 Speed = 40 nós 

 Deadrise = 18,45 ° 

 Breadth = 7,34 m 

 Strut Height Margin = 0,2 m 

 ε = 0 

 Safety Factor = 2 

 Chine Height ar Transom = 0,971 m 

 Mar = 2,1m de altura significativa 
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Figura 48 Dados de entrada do casco 

 Para o fólio de ré: 

 Posição longitudinal = 3 m 

 Rugosidade da superfície = 0,15 mm 

 Perfil = NACA 66 -206 

 Material = Aço 

 Configuração = Pi invertido 

Figura 49 Entrada do fólio de ré 
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 Para o fólio de vante: 

 Posição longitudinal = 33 m 

 Rugosidade da superfície = 0,15 mm 

 Perfil = NACA 66 -206 

 Material = Aço 

 Configuração = T invertido 

 

Figura 50 Entrada do fólio de vante 

  

A geometria do fólio foi definida como: 

 Envergadura do fólio de ré = 10 m 

 Espaçamento entre ‘struts’ do fólio de ré = 8,5 m 

 Envergadura do fólio de vante = 7 m 

 Espaçamento entre ‘struts’ do fólio de vante = 0 
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O programa então desenha os fólios projetados para que o projetista tenha como 

avaliar em tempo real a composição de fólios definidos: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 51 Geometria dos fólios 
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Finalmente foi possível calcular a corda dos fólios para a embarcação projetada: 

 Corda fólio de ré = 2,765 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 Resultado do fólio de ré 
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 Corda fólio de vante = 1,893 m 

 

Figura 53 Resultado do fólio de vante 
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 A decolagem da embarcação foi calculada pelo ângulo de ataque máximo no fólio 

de ré, inserido como 7,7 graus, o que resultou em uma velocidade de decolagem de 24,67 

nós: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 Resultado da decolagem 
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O resumo das características do fólio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 Resumo das características do fólio exemplar 
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E, por fim, calculadas as resistências e potências de operação para a embarcação: 

Foi modelado no programa Rhinoceros a embarcação com os fólios projetados: 

 

Figura 57 Embarcação exemplar com fólios. 

Figura 56 Resultado de resistência e potência 
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8.Conclusão 

O trabalho conclui que o programa Hydrofoil Boat é uma valorosa adição ao ambiente 

do EqDin e complementa seus cálculos, o diferenciando ainda mais no mercado e 

aumentando sua capacidade de agregar valor ao projetista. Os métodos analítico-

empíricos e estatísticos implementados com um bom nível e confiabilidade configuram 

uma ferramenta excepcional no projeto de embarcações de alto desempenho. 

De maneira eficiente o projetista passa a ser capaz de projetar diferentes tipos de fólios 

dentro do ambiente de trabalho com uma grande facilidade para realizar iterações em 

busca da forma ideal mesmo que precise alterar completamente a configuração dos fólios. 

Tendo acesso a resultados sobre toda a operação do navio de maneira veloz e, portanto, 

facilitando iterações no projeto dos fólios. Agregando muito valor na forma de economia 

de tempo. 

Visto que há uma grande carência de programas para cálculo das forças de sustentação 

e arraste em um hidrofólio como demonstrado na introdução o programa por sí só ser 

capaz de projetar e modelar geometricamente o fólio no mesmo programa em que se 

calcula as características hidrodinâmicas do mesmo torna o programa inovador. 

Além disso o programa ainda analisa o casco da embarcação em conjunto com os 

fólios para já calcular a interação entre ambos e os resultados na operação da embarcação. 

Todos os parâmetros citados ao longo do programa podem ser calculados rapidamente 

conforme alterações geométricas desejadas pelo projetista. 

Por esses fatores o programa é inovador por natureza, utilizando procedimentos de 

cálculo bem fundamentadas na literatura e comprovadas ao longo dos anos. Conforme os 

resultados dos procedimentos e aferição do programa conclui-se que os mesmos foram 

corretamente implementados e que o programa se configura como uma excelente opção 

para o projeto de embarcações com sustentação dinâmica. 

Percebe-se também um aumento na demanda por esse tipo de embarcação visto que 

há novas construções em andamento para servir à guarda costeira americana e pelo início 

da sua utilização como embarcações de recreio como mostrado na introdução desse 

trabalho e por isso espera-se um aumento na demanda desse tipo de embarcação e dessa 
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maneira aumentando a demanda pelas soluções apresentadas nesse trabalho incorporadas 

no programa Hydrofoil Boat. 

O programa sendo parte de um conjunto maior de programas que constituem o SFD 

garante uma maior segurança e agilidade do ato de projetar sendo capaz de alterar 

facilmente o arranjo da embarcação ou até mesmo a forma do navio e rapidamente ajustar 

os fólios à nova forma da embarcação. Isso permite que diversos fatores de projeto sejam 

otimizados simultaneamente. 

O programa oferece uma grande gama de cálculos fundamentais à operação da 

embarcação como emersão da água, ângulos de ataque, velocidade de decolagem e a 

potência necessária para propelir a embarcação.  

Todos esses dados são apresentados por meio visual na forma de gráficos para melhor 

entendimento dos mesmos e rápida visualização dos resultados quanto de maneira 

numérica por meio de tabelas para que o projetista possa examinar a fundo os resultados 

de dimensionamento e operação da embarcação. 

Essa apresentação de cálculos ao longo do projeto dos fólios favorece muito o ato de 

projetar pois apresenta de maneira veloz os resultados de cada alteração feita nos fólios, 

tanto geométricas, como de posição ou de material do mesmo. A estruturação das telas é 

feita de maneira a facilitar o fluxo de trabalho para otimizar o tempo de projeto. 

Por isso o programa oferece os resultados sempre que possível, próximos aos dados 

de entrada de maneira que facilite a percepção das alterações feitas nos fólios projetados. 

Oferecendo ao projetista de maneira direta e rápida as consequências de suas alterações 

no projeto. Por isso é tão importante que os dados sejam expostos da maior quantidade 

de maneira possíveis como gráficos e tabelas em função da velocidade ou de número de 

Reynolds, Taylor ou Froude. 

Por fim, o trabalho conclui que o programa EqDin se tornou ainda mais versátil 

podendo abranger novos tipos de embarcações e, portanto, aumentando seu valor 

percebido pelos projetistas. O programa foi testado tanto com navios existentes e com o 

projeto de um navio novo comprovando assim a eficiência do programa. 
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