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Resumo 

 
Revisa os métodos para cálculo de desempenho e ruído de hélices. Apresenta um 
método para determinação de desempenho de hélices com mínima perda de energia 
usando a teoria dos vórtices. Faz uso das tabelas de Goldstein que criam 
automaticamente a geometria da hélice através do acesso a um banco de dados 
aerodinâmico. Avalia o ruído harmônico com o método no domínio da freqüência, 
utilizando os valores de desempenho e geometria previamente calculados. Valida o 
método de desempenho e ruído através da comparação com dados experimentais. 
Apresenta um estudo de caso para desempenho e ruído de hélices aplicados a 
ultraleves e aviação geral e compara as diferentes configurações e seus efeitos no 
desempenho e ruído. Conclui que a simplicidade de implantação do método o torna 
indicado para o projeto preliminar e permite que seja integrado com modelos de 
otimização.  
 
 
Palavras-chave: hélice. Desempenho. Ruído. 
 

 

 

Abstract 

This paper reviews the methods of propeller performance and noise calculation. It 
presents a prediction method for propellers performance with minimum energy loss. 
The method uses the vortex theory, using the Goldstein circulation function tables for 
performance determination, linked with an aerodynamic database for propeller 
geometry generation. The results are used for a quick evaluation of propeller 
harmonic noise through the frequency domain method. The method is validated by 
comparison with experimental data. It presents a case study of propeller designed for 
a Very Light Aircraft, comparing different configurations and its effects on 
performance and noise. The method is recommended in the framework of preliminary 
design and for integration with optimization algorithms.  
 
 
Keywords: propeller. Performance. Noise. 
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1. Introdução 
 

A capacidade dos principais aeroportos do mundo está próxima do ponto de 

saturação e a possibilidade de construção de novos aeroportos ou expansão dos 

existentes é em muitos casos inviável. O aumento na demanda por transporte aéreo 

nos próximos anos deverá ser atendido através de uma mudança na maneira que 

este é efetuado. A solução prevista por grupos de estudos1,2 dos EUA, aponta o 

incentivo ao crescimento da aviação geral em substituição de parte da aviação 

regional. As previsões são de aumento do movimento dos táxi aéreos operando a 

partir de pequenas cidades e o do número de aeronaves leves operadas por 

particulares.  

A tendência de aumento da demanda por pequenas aeronaves renova a 

necessidade de pesquisa sobre hélices. Estas continuam sendo o principal sistema 

propulsivo de pequenas aeronaves, justificado pelo baixo custo e alta eficiência 

propulsiva.  

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma metodologia para o projeto 

preliminar de hélices que permita uma avaliação rápida de desempenho e ruído em 

diferentes configurações e apresenta um estudo de caso com foco em aviação leve. 

Para isso, desenvolveu um modelo de desempenho baseado na teoria dos vórtices, 

utilizando as tabelas de Goldstein. A geometria da hélice é criada automaticamente, 

com o acesso a um banco de dados aerodinâmico. As características geométricas e 

a distribuição de cargas aerodinâmicas ao longo da hélice permitem estimar o ruído 

harmônico produzido, utilizando um método no domínio da frequência. 
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Este trabalho é dividido em 6 partes principais. O capítulo 2 apresenta uma revisão 

histórica dos métodos de desempenho de hélices, onde justificamos a escolha pelo 

uso da teoria dos vórtices. No capítulo 3 apresentamos a teoria do vórtice em 

detalhe, o método para cálculo de desempenho na condição de projeto (on design) e 

em qualquer condição (off design). Comparamos os valores obtidos no modelo com 

dados experimentais disponíveis na literatura para validação.  

O capítulo 4  apresenta uma introdução sobre os parâmetros que influenciam a 

geração de ruído em hélices e em seguida descreve o método para previsão de 

ruído harmônico no domínio da frequência. Novamente valores experimentais são 

utilizados para validação do modelo. 

O capítulo 5 apresenta os resultados obtidos, como desempenho,  geometria e ruído 

gerado por hélices de 2 e 3 pás, projetadas para uso em ultra leves avançados. 

Finalmente o capítulo 6 apresenta as conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 
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2. Revisão Histórica dos Modelos de Desempenho 
 

O desenvolvimento da aerodinâmica de hélices foi desacelerado com o surgimento 

das grandes aeronaves de transporte a partir da década de 50. O desenvolvimento 

foi retomado na década de 80, após a crise do petróleo, onde se buscou a expansão 

do envelope de utilização das hélices a níveis próximos dos turbofans com a 

utilização dos propfans. Na mesma época, também se desenvolveram os principais 

métodos para previsão de ruído, assunto que começou a ser considerado, em 

função da busca pelo conforto de ocupantes de aeronaves e legislações ambientais. 

Recentemente, alguns projetos retornam a utilizar hélices, na maioria dos casos, 

aeronaves de transporte militar e pequenas aeronaves.  

Novos processos de fabricação e o desenvolvimento de novos perfis aerodinâmicos 

tem sido a principal inovação das hélices modernas. Com relação a projeto a 

principal inovação é o uso da aerodinâmica computacional. 

Modernos modelos de previsão de desempenho incluem grande precisão e 

consideram efeitos tridimensionais e compressibilidade3. Métodos para projeto 

preliminar de hélices deixam a desejar, no sentido de não considerar a máxima 

eficiência possível para uma determinada condição de operação, porque 

desconsideram o arrasto de perfil das pás. O conceito de eficiência ideal foi 

inicialmente apresentado por Betz4 e amplamente divulgado por Theodorsen5, 

referência presente em praticamente todos os trabalhos sobre hélices. Estudos 

recentes, como o de Ribner6 e mais recentemente de Wald7, revisam e aprimoram o 

trabalho de Theodorsen permitindo seu uso com relativa simplicidade. 
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2.1 Teoria da Conservação de Energia 
 

 

A função de uma hélice ou qualquer outro dispositivo de propulsão é gerar tração ao 

longo de seu eixo axial. A tração é produzida deslocando-se o ar para trás e sua  

produção está associada com a energia cinética inserida no fluído.  

Para termos um dispositivo de geração de tração sem perdas de energia, todo o 

trabalho inserido na hélice deve ser convertido em tração. Para isso ocorrer 

deveríamos ter a velocidade induzida, tanto axial quanto rotacional igual a zero. As 

perdas adicionais de energia estão relacionadas com a rotação do escoamento 

gerado pelo torque da hélice e o arrasto, gerado pelo perfil aerodinâmico da pá. 

 

 

Fig.1 – Sistema de velocidades e pressão na teoria de conservação de energia 
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A teoria de conservação de energia axial assume que não há movimento rotacional 

no escoamento e que uma hélice pode ser substituída por disco de atuação que 

produz um aumento abrupto na pressão do ar sem aumento de velocidade, como na 

Figura 1. De maneira mais geral, o escoamento terá um movimento rotacional 

induzido pela reação ao torque da hélice, implicando em uma perda adicional de 

energia. Para considerar os efeitos de rotação no escoamento é necessário assumir 

que o disco de atuação aplica um efeito de rotação no escoamento sem alterar as 

componentes radiais e axiais do escoamento.  Glauert8 demonstrou que as perdas 

de eficiência devido ao movimento rotacional do escoamento são praticamente 

desprezíveis em hélices projetadas corretamente. 

A teoria de conservação de energia possui pouca aplicação prática em projeto de 

hélices. A conclusão geral é que a velocidade induzida a uma distância no 

escoamento após o disco de atuação é dobro da velocidade no disco. Também 

concluímos que a eficiência da hélice é maior quanto menor for a velocidade 

induzida, o que é possível quanto maior for o disco de atuação ou seja, o diâmetro 

da hélice.  

 

2.2 A Teoria do Elemento de Pá 
 

A teoria de conservação de energia aplicada ao desempenho de hélices considera 

que as velocidades axiais e rotacionais do escoamento são conhecidas e que a 

tração e o torque da hélice são obtidos através da variação de energia no 

escoamento. Através da teoria é possível determinar a máxima eficiência possível 

para uma determinada hélice em função da sua razão de avanço e potência 

absorvida. Por outro lado é impossível determinar a geometria em planta, número de 
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pás ou perfis capazes de gerar tal resultado. 

A primeira tentativa de teoria de elemento de pá foi obtida por Froude9, mas o 

desenvolvimento da teoria de pá é atribuído ao trabalho de S. Drzewiecki
10

. 

O desenvolvimento da teoria de elemento de pá é baseado na hipótese de que as 

forças atuantes em uma seção de uma pá são as mesmas atuando em um perfil 

bidimensional em um escoamento com a mesma velocidade resultante e mesmo 

ângulo de ataque (Figura 2). A tração e torque total da pá são calculados somando-

se todas componentes dos elementos. A teoria assume que não há interferência 

entre os elementos de pá adjacentes. 

 

 

 

Fig.2 – Sistema de forças e velocidades no elemento de pá de hélice 

 

A grande limitação da teoria como inicialmente proposta foi desconsiderar os efeitos 

das velocidades induzidas. Todas as perdas de eficiência consideradas eram 

devidas ao arrasto dos perfis. Como consequência desta simplificação, a teoria 

previa que a eficiência das hélices aumentaria com a redução de diâmetro em 

oposição ao previsto na teoria de conservação de energia. Somente quando 
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Glauert11 adaptou a teoria de vórtices de Prandtl, foi possível a união das duas 

teorias, proporcionando dados compatíveis com o desempenho apresentados pelas 

hélices projetadas época. Como limitação ainda se considerava um número infinito 

de pás.  

 

2.3 A Teoria dos Vórtices 
 

 

A teoria dos vórtices de hélices é baseada no conceito que vórtices se desprendem 

das pás da hélice em seu movimento de rotação e se movem pelo escoamento 

como uma lâmina de vórtices na forma de um helicóide. A velocidade de 

interferência afetando as pás da hélice deve ser calculada como a velocidade 

induzida do sistema de vórtices. O efeito aerodinâmico em cada elemento de pá 

considera o efeito das velocidades modificadas pelo helicóide, associada com as 

características bidimensionais de cada perfil aerodinâmico do elemento de pá, como 

se cada elemento da pá estivesse em escoamento bidimensional. 
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Fig.3 – Lâminas de vórtices helicoidais de uma hélice quadripá 

 

 

O cálculo tradicional das velocidades induzidas é complexo e a análise normalmente 

considera um número infinito de pás. Como consequência desta hipótese 

simplificadora, a velocidade induzida possui um valor uniforme ao longo do disco de 

hélice e a teoria se torna basicamente igual a teoria de elemento de pá (incluindo as 

velocidades induzidas determinadas pela teoria da conservação de energia e 

calculando a tração e torque do elemento de pá através do uso de dados 

bidimensionais do perfil). O efeito da periodicidade do escoamento (que realmente 

ocorre em hélices com número finito de pás), bem como efeitos de 

compressibilidade, pode ser estimado através de correções posteriores. 

 

2.4 O desenvolvimento de novos aerofólios  
 

 

Nos primórdios, o uso de perfis com intra-dorso chatos eram praticamente 

mandatórios na fabricação de hélices, facilitando a fabricação de hélices em 
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madeira. Na Inglaterra o perfil RAF6 rapidamente entrou em utilização e manteve-se 

em uso até a segunda guerra. Os resultados de diversas pesquisas realizadas com 

esses perfis os tornaram praticamente um padrão naquele país e foi substituído 

durante a segunda guerra pelo perfil Clark Y. À medida que os dados do perfil Clark 

Y foram publicados, ele atraiu cada vez mais adeptos. Até os dias de hoje este tipo 

de perfil é utilizado em aviação geral.  

Desempenho  de perfis aerodinâmicos
Re = 1.2x106 Mach =0.6
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Fig.4 – Comparação de desempenho de alguns perfis aerodinâmicos usados no banco de dados 

 

No final de segunda guerra surgiram as primeiras publicações sobre a série 16 de 

aerofólios da NACA, capazes de melhor desempenho principalmente em altas 

velocidades. Em pouco tempo tal família de aerofólios passou a ser amplamente 

utilizada por fabricantes de hélices em todo o mundo. 

Na década de 70, a ARA – Aircraft Research Association desenvolveu em parceria 

com o fabricante de hélices Dowty, a família ARA-D de perfis para hélices. Essa 
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família de aerofólios tem como característica principal a capacidade de gerar alta 

sustentação sem sacrifício de desempenho em grandes velocidades. 

Famílias mais recentes de aerofólios para hélice incluem a família Eppler E85x, 

Martim Hepperle MH 11x, familia HORxx, desenvolvido pela francesa Onera. A 

Figura 4 apresenta uma comparação do desempenho de alguns destes perfis, 

operando nas mesmas condições. A Figura 5 apresenta as características 

geométricas destes perfis. 

O programa computacional desenvolvido neste trabalho permite a análise de um 

banco de dados de perfis gerado com o uso do código Xfoil12.  Não é necessário 

escolher previamente qual o perfil deverá ser utilizado. Desta forma é possível incluir 

novos perfis no futuro ou atualizar os dados dos perfis armazenados com valores 

experimentais.  
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Fig.5 – Exemplos de geometria de perfis desenvolvidos para hélices 

 

 

2.5 Novos Métodos para Cálculo de Desempenho 
 

 

Com a crise de petróleo na década de 80 houve uma nova frente de estudos sobre 

hélices, particularmente, o desenvolvimento de métodos baseados em aerodinâmica 

computacional, permitindo o projeto de hélices com alto carregamento e 

considerando efeitos de compressibilidade, enflechamento, bem como possibilidade 

avaliar o desempenho de hélices contra-rotativas. 

 Os dois métodos mais comuns de aerodinâmica computacional consistem na 



 

25 

  

solução das equações do potencial aerodinamicamente linearizado e equações de 

Euler. O terceiro é o método de linha de sustentação, combinado com diferenças 

finitas para determinar a geometria da esteira de vórtices. 

A grande desvantagem desses métodos, principalmente os que envolvem solução 

das equações de potencial e de Euler é o esforço computacional necessário e a 

geração de malhas. Essas limitações fazem com que a aplicação desses métodos 

seja restrita ao detalhamento de projeto.  Para definir a geometria básica ou mesmo 

avaliar o desempenho preliminar de uma hélice, o método tradicional utilizando a 

teoria de vórtices ainda é mais recomendado. 

Se considerarmos que os modelos desenvolvidos neste trabalho tem como foco 

principal a aviação geral, a diferença entre métodos é ainda menor. Estudos 

recentes usando métodos de vórtice como de Larabee13,  D’Angelo14 e 

Sabzehparvar15, demonstram ótima correlação com dados reais. 
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3. A Teoria dos Vórtices 

 

3.1 Introdução 
 

 

Betz4 demonstrou que a eficiência ideal de uma hélice está associada com o 

carregamento ótimo das pás, gerando um escoamento na forma de helicóide como 

apresentado na Figura 3. Ele demonstrou que para hélices de baixo carregamento 

ter mínima perda de energia, a distribuição da sustentação deve ser tal, que os 

vórtices destacados formem lâminas de vórtices regulares na forma de um helicóide, 

movendo-se para trás da hélice. Prandtl16 encontrou uma solução aproximada para o 

escoamento em torno das esteiras de vórtice, efetuando um análogo do escoamento 

em torno das extremidades das lâminas de vórtices com o escoamento 

bidimensional em torno de uma cascata de lâminas retas semi-infinitas. A 

aproximação é razoável quando a razão de avanço é pequena e melhora com o 

aumento do número de pás. 

Goldstein17 resolveu o problema de campo potencial para a distribuição de 

circulação do sistema de vórtices helicoidais em pequenas razões de avanço. Outra 

hipótese da teoria de Goldstein era a de hélices com baixo carregamento. Seu 

trabalho foi publicado com valores tabelados para hélices de duas e quatro pás.  

O que torna a utilização do método de Goldstein muito atrativo é que as funções de 

circulação são encontradas na forma de tabelas organizadas em função da razão de 

avanço e número pás e os valores específicos para o projeto em questão podem ser 

interpolados com facilidade.  
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As tabelas eram difíceis de serem encontradas, além de limitadas em valores e 

número de pás disponíveis. Com o trabalho de Wald7 em 2006, as tabelas de função 

de circulação de Goldstein e de coeficiente de massa foram expandidas em uma 

gama de razões de avanço e em número de pás de 2 a 6, que consideramos os 

valores de aplicação prática. Wald também apresenta em seu trabalho a influência 

do spinner na distribuição de circulação.  

Theodorsen5 demonstrou que os estudos de Goldstein não precisam ficar limitados 

ao caso de baixo carregamento, permitindo o uso mais expandido da teoria.  

Larrabee13 apresentou modelos práticos para projeto de hélices, que são limitados 

pela hipótese de baixo carregamento nas pás, não aproveitando aos conceitos mais 

abrangentes apresentados por Theodorsen e que usaremos neste trabalho. 

A teoria de Theodorsen é dividida em duas partes. A primeira consiste em 

determinar a distribuição de circulação ótima nas pás de forma a obtermos a máxima 

eficiência, ignorando o arrasto do aerofólio ou efeitos de compressibilidade. A 

segunda parte consiste em obtermos a geometria de uma hélice ótima através da 

escolha adequada de aerofólios para cada seção da pá. Neste momento o arrasto 

do perfil é considerado. 

A limitação da teoria está em assumir um escoamento bidimensional no perfil o que 

naturalmente não ocorre. Para determinarmos os efeitos tridimensionais, métodos 

mais modernos devem ser utilizados tais como métodos dos painéis ou solução das 

equações de Euler em uma malha tridimensional.  
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3.2 Princípios Básicos 
 

A sustentação L por unidade de comprimento de uma seção de aerofólio bi-

dimensional é relacionado com a circulação K em seu contorno, são relacionados 

pela seguinte equação: 

 

VKL ρ=      (3.1) 

 

Onde ρ é a densidade do fluido e V é a velocidade linear do aerofólio neste fluido. 

Se considerarmos a corda c da seção do aerofólio, a sustentação pode ser expressa 

em função do coeficiente de sustentação como: 

cVCL L

25.0 ρ=     (3.2) 

 

Igualando as equações 1 e 2 temos: 

 

VcCK L5.0=     (3.3) 

 

Se aplicarmos o conceito de teoria dos aerofólios no problema de hélices, fica 

evidente que deve existir uma circulação em torno das pás da hélice para produzir 

tração e torque. A circulação K em torno do elemento de pá é variável ao longo 

desta. Para entendermos o modo de operação da hélice é mais simples assumirmos 

que a circulação seja constante ao longo do comprimento da pá. A existência de 

circulação é expressa assumindo-se que existe uma linha de vórtices de intensidade 

K, ligados a pá, deslocando-se ao longo do elemento de pá, no sentido da raiz para 

a ponta como na figura 6. 
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Fig. 6  A hélice e seu sistema de vórtices – Adaptado da figura 11 da referência 7 

 
 
 
 

Uma linha de vórtices não pode começar ou terminar abruptamente e a não ser que 

forme uma curva fechada no corpo, deve continuar como uma linha de vórtices livres 

no fluido, seguindo o escoamento como um vórtice que se desprende atrás do 

corpo. Os vórtices ligados K, deslocando-se ao longo da pá da hélice, devem se 

transformar em dois vórtices livres no fluido, sendo um se desprendendo da raiz da 

pá e outro da ponta. O vórtice desprendido da raiz da hélice forma uma linha reta ao 

longo do eixo da hélice e sua intensidade será BK para uma hélice com B pás. Os 

vórtices de ponta de pá, cada um de intensidade K, têm forma helicoidal, na 

trajetória descrita pela ponta da pá. As linhas de vórtice formam a esteira da hélice e 

o movimento do fluido na esteira pode ser calculado como a velocidade induzida por 

esse sistema de vórtices. O sentido de rotação do sistema de vórtices é tal que o 

fluido na esteira possui um aumento na velocidade axial e rotacional no mesmo 

sentido de rotação da hélice, de maneira análoga à teoria de conservação de 

energia. 

A hipótese de circulação constante ao longo da pá serve somente para uma 
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compreensão da teoria. Em termos práticos, a circulação varia ao longo da pá, o que 

implica em vórtices destacados não apenas na raiz e na ponta, mas ao longo de 

todo o bordo de fuga da pá. 

Os vórtices desprendendo da pá da hélice formam uma lâmina helicoidal, sendo uma 

superfície para cada pá da hélice. A esteira da hélice é formada por esta superfície 

de vórtices e do fluido contido entre estas. De maneira geral a superfície de vórtices 

apresenta distorção ao deixar a hélice, mas formam um helicóide regular à medida 

que se afastam da hélice. 

O distúrbio causado por uma hélice no escoamento pode ser representado como a 

velocidade induzida pelo sistema completo de vórtices, compreendendo os vórtices 

ligados nas pás da hélice e a superfície de vórtices livres na esteira. O movimento do 

fluido em relação à hélice é a resultante da velocidade axial V e da velocidade 

induzida pelo sistema de vórtices. É possível então determinar as características do 

aerofólio que devem ser utilizados em cada elemento de pá da hélice. De acordo 

com a teoria do aerofólio bidimensional de Prandt, o comportamento de um elemento 

de pá pode ser considerado o mesmo que um aerofólio bi-dimensional se as 

velocidades induzidas por um sistema de vórtices forem consideradas.  

O sistema de velocidades em um elemento de pá é apresentado na Figura 2. 

A sustentação gerada pelo elemento de pá é dada por: 

 

KdrUdL ×= 0ρ    (3.4) 

 

Onde dL é a sustentação gerada por um elemento de pá de dimensão radial dr, 0U  é 
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a velocidade resultante e K é a circulação. Usando o produto vetorial, obtemos as 

expressões de tração e torque gerados pelo elemento. A parcela de tração gerada 

pelo elemento de pá é proporcional ao produto da circulação e da componente da 

velocidade normal a tração, ou a componente rotacional de 0U . De maneira análoga, 

a contribuição do torque é o produto da circulação e da componente axial da 

velocidade relativa ao elemento de pá. 

 

drurKdT )(
0θρ −Ω=       (3.5) 

 

rdruVKdQ z )(
0

+= ρ      (3.6) 

 

As velocidades 
0θu  e 

0zu são as velocidades tangencial e axial respectivamente, 

induzidas no elemento de pá pelo sistema de vórtices.  

Integrando as forças unitárias ao longo do raio da pá com B pás temos as seguintes 

expressões para tração e torque: 

 

drurKBT

R

rh

)(
0∫ −Ω= θρ      (3.7) 

 

rdruVKBQ

R

r

z

h

)(
0∫ += ρ      (3.8) 

 

Aplicando a teoria de aerofólios bidimensional, a circulação no elemento de pá pode 

ser relacionada com o ângulo de ataque local no elemento de pá através da 
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expressão: 

 

cdrUacdrUCdL Ll

2

00

2

0
2

)(
2 0

ρ
αα

ρ
−==   (3.9) 

 

O ângulo de ataque local é dado por φβα −=  onde β é o ângulo geométrico da pá 

e φ  é o ângulo entre a velocidade resultante e o plano da hélice. Sabendo que: 

 

KdrUdL 0ρ=      (3.10) 

 

Então 

 

cUaK L 00 )(
2

1
0

αα −=     (3.11) 

 

E 

 

0

01tan
θ

φ
ur

uV z

−Ω

+
= −      (3.12) 

 

As equações apresentadas anteriormente são as relações fundamentais para o 

entendimento da aerodinâmica das hélices. A próxima etapa é determinar as 

velocidades induzidas pelo sistema de vórtices. 

 

 



 

33 

  

3.3 A cinemática do sistema de vórtices helicoidal 
 

Para uma hélice com número B de pás a posição angular da superfície de vórtices 

helicoidais é dada por: 

 

Bnt /)1(2 −+Ω= πθ  para n = 1,2,3...,B   (3.13) 

 

E  

 

twVz )( +=        (3.14) 

 

Onde w é a velocidade axial da superfície de vórtices helicoidais em um plano bem 

atrás do plano da hélice. A equação de superfície de vórtice independente do tempo 

t é dada por: 

 

0/)1(2 =−−
+

Ω
− Bnz

wV
πθ     (3.15) 

 

O ângulo de avanço da superfície é dado por: 

 

12 //)(tan xrwV
rd

dz
λ

θ
φ =Ω+==     (3.16) 

 

Onde 12 /)( RwV Ω+=λ  (3.17) 

 

E 1R é o raio da superfície de vórtices e 11 / Rrx =  é a coordenada radial adimensional 
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da superfície de vórtices. 

 

O avanço geométrico linear da superfície de vórtices é dada por: 

 

212/)(2tan2 λππφπ RwVrP =Ω+==   (3.18) 

 

A velocidade normal à superfície em qualquer ponto é aquela com que a superfície é 

deslocada através do fluido e é a componente normal à velocidade resultante 

φcosw . As componentes axial e tangencial da velocidade de deslocamento da 

superfície são dadas por: 

 

φ2cos
1

wu z =       (3.19) 

 

φφθ sincos
1

wu =       (3.20) 

 

)/()(tan
11 θφ uruV z −Ω+=      (3.21) 

 

Substituindo temos 

 

)/1/( 2

1

2

21
xwu z λ+=      (3.22) 

 

)/1/()/( 2

1

2

2121
xxwu λλθ +=     (3.23) 

 

As superfícies de vórtices deslocam-se paralelas entre si e, portanto possuem 
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velocidade rotacional e transladam ao longo de seu eixo. As superfícies de vórtices 

não contêm partículas de fluido. São apenas superfícies de descontinuidade da 

velocidade no fluido. 

3.4 Hélices de mínima perda de energia 
 

As superfícies de vórtices se desprendem dos bordos de fuga das pás das hélices, 

formando superfícies helicoidais intercaladas em função do número de pás. Os 

helicóides se deslocam para trás da hélice após contração no plano da hélice sem 

nenhum outro tipo de deformação, como se fossem superfícies rígidas. A variação 

na velocidade radial através da superfície é a intensidade do vórtice e possui a 

magnitude necessária para o equilíbrio. As superfícies deslocam-se em um campo 

irrotacional com mesma velocidade em ambos os lados da superfície e, portanto 

mesma pressão. Considerando que não há alteração na pressão é razoável 

considerar que a as superfícies se movem sem deformação. 

 

 

Fig.7 - O escoamento em torno da onda helicoidal. Adaptado da figura 8 da referência 6 
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O sistema de superfícies de vórtices helicoidais movendo-se para trás da hélice sem 

deformação é um modelo matemático que permite relacionar a velocidade induzida 

na hélice com o seu carregamento aerodinâmico. Esta é a situação do escoamento 

que permite a máxima eficiência para uma determinada tração necessária. Assim 

sendo este modelo permite definir a distribuição radial de cargas ao longo da pá que 

resultam na melhor eficiência, tornando-se assim, a base para o projeto de hélices. 

As superfícies de vórtices são descontinuidades na velocidade do escoamento, de 

espessura desprezível. Todo o fluido do escoamento está contido entre as 

superfícies de vórtices. Estes são irrotacionais mesmo com o aumento do número de 

pás, o que significa uma redução na distância entre as superfícies. A Figura 7 

apresenta uma representação gráfica do escoamento em torno da lâmina helicoidal. 

Para determinarmos a condição de maior eficiência, devemos considerar o efeito da 

circulação aumentando em um determinado elemento de pá em raio r por uma 

pequena quantidade dK. O aumento da circulação causado por aumento da corda 

ou ângulo de ataque local modifica o carregamento aerodinâmico no elemento de pá 

e causa alteração no equilíbrio nos demais elementos da hélice, resultando em 

aumento de tração T∆ e torque Q∆ . A potência útil é aumentada em TV∆  e a 

potência absorvida é alterada para QΩ∆ . Se considerarmos a razão entre essas 

duas grandezas k temos: 

 

Q

TV
k

Ω∆

∆
=   (3.24) 

 

Se a razão k varia com o raio r quando a circulação em um elemento de pá é 
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alterada, é possível manter a potência constante e aumentar a eficiência da hélice, 

aumentando a circulação do elemento onde k é pequeno. Desta forma concluímos 

que a condição para ótima distribuição de circulação em torno da pá é que a razão k 

se mantenha constante ao longo da pá. 

De acordo com Betz uma hélice projetada para uma dada potência ou tração possui 

a máxima eficiência (ou mínima perda de energia) se as lâminas de vórtices, após 

deformação inicial no plano da hélice, movem-se no sentido axial como superfícies 

helicoidais rígidas. Isso é válido para hélices com baixo carregamento. Theodorsen 

generalizou a teoria para qualquer tipo de carregamento. 

 

A razão de avanço da hélice é dada por  

RV Ω= /λ    (3.25) 

 

E a razão de avanço do helicóide é dada por  

 

12 /)( RwV Ω+=λ   (3.26) 

 

Onde 1R é o raio do helicóide após a deformação inicial. A diferença entre o raio da 

hélice e o raio do helicóide é a principal diferença entre o modelo de Goldstein e 

Theodorsen do tratamento dados por outros trabalhos. A dificuldade para obtermos 

o modelo mais genérico, é calcularmos a velocidade de avanço do helicóide w.  
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3.5 A Função de Goldstein / Theodorsen 
 

 

 

 

É necessário determinar a distribuição de vorticidade na lâmina de vórtice e através 

disto, deduzir qual a circulação dos elementos de pá da hélice. Para determinarmos 

essa circulação é necessário definir a função potencial Φ que descreve o 

escoamento do fluido. A equação que deve ser satisfeita para a função potencial é: 

 

0
2 =Φ∇   (3.27) 

 

E ∆Φ=BK   (3.28) 

A circulação no elemento de pá é igual a diferença de potencial através da lâmina de 

vórtices da esteira em determinado ponto. 

E a condição para que isso ocorra é que a velocidade normal na lâmina de vórtices 

seja dada por  

 

φcosw
n

=
∂

Φ∂
    (3.29) 

 

Os detalhes para determinação da função potencial Φ é uma tarefa complexa e não 

entraremos em detalhes neste trabalho. Para maiores detalhes consultar os 

trabalhos de Goldstein e Theodorsen. 

Goldstein encontrou uma solução para o problema da função potencial. Ele 

considerou uma hélice de baixo carregamento e calculou a função potencial para 
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hélices de 2 e 4 pás, operando em diferentes razões de avanço. Theodorsen 

expandiu os estudos de Goldstein, cobrindo os casos de hélices com grandes 

carregamentos e diferentes números de pás. 

A função de Golstein é definida como um fator admensional em função da função de 

circulação K(r1): 

 

hwrKrG /)()( 11 =     (3.30) 

 

Onde h é a distância axial entre lâminas de vórtices adjacentes e w é a velocidade 

de deslocamento da lâmina de vórtices em relação ao escoamento. A função G(r1) 

depende da geometria da lâmina de vótices que por sua vez é função da razão de 

avanço λ e do número de pás da hélice. A distância axial h pode ser calculada em 

função do avanço axial e do número de pás da hélice h=P/B. A função de Goldstein 

pode ser reescrita como: 

 

211 2/)(2/)( λππ wRBKwVwBKrG =+Ω=   (3.31) 

 

Tiberly e Wrench18 tiveram o trabalho de processar novamente as funções potenciais 

de Theodorsen com grande precisão, gerando tabelas de Goldstein modificadas 

para hélices com pás variando de 2 a 10 e razões de avanço da lâmina de vórtices 

variando de 0.08 a 4. A figura 8 apresenta a distribuição de circulação de Goldstein. 
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Fig.8 – Distribuição de circulação de Goldstein 

 

A grande vantagem em utilizarmos as tabelas de Goldstein é que o trabalho de 

processamento para determinação da função potencial é substituído por uma 

simples interpolação entre tabelas, aumentando a velocidade para obtenção de um 

projeto preliminar e permitindo a integração com algoritmos de otimização e projeto 

multi-disciplinares, ou no caso deste trabalho geração rápidas da geometria da 

hélice para cálculo do ruído. 

 

 

3.6 Tração de uma hélice com distribuição ideal de carregamento 
 

De acordo com a equação da conservação de energia, a força axial necessária para 

manter o movimento contínuo da lâmina de vórtices é dada por: 
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∫ ∫ ∞−++=
S S

zz dSppdSuuVT )()(ρ   (3.32) 

A integração deve ser feita em um plano normal ao eixo do helicóide e fixo no fluido 

sem perturbação.  

Considerando que a pressão no fluido não perturbado seja ∞p e que a lâmina de 

esteira se mova com velocidade w na direção z a equação de pressão é dada por: 

 

zwuupp ρρ =+− ∞
2

2

1
   (3.33) 

 

Assumindo-se a densidade constante e substituindo a equação da pressão, temos 

que a expressão da tração associada ao sistema de vórtices é dada por: 

 

dSuuuwVT
S

zz ]2/)[( 22 −++= ∫ρ   (3.34) 

Para obter os valores de tração, Theodorsen criou dois parâmetros admensionais k e 

ε , funções do avanço das lâminas de vórtice e do número de pás da hélice. As 

funções são definidas como: 

 

∫
∫

==
1

0

111)(2
)(

dxxxG
wA

dSxuz
κ   (3.35) 

 

Onde x = r/R, 2

2RA π=  

 

22

1

2 / wRdSu
S

z πε ∫=     (3.36) 
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κ  é chamado por Theodorsen como “coeficiente de massa” e  ε  é o “fator de perda 

axial”. Para interpretação física dos parâmetros lembramos que κ  e ε  são 

relacionados com o escoamento devido ao movimento axial dos helicoides de seção 

A. Este helicóide em movimento é dinamicamente equivalente a um cilindro de fluido 

movimentando-se de maneira rígida sem rotação ou vazamento de fluido por uma 

área efetiva de dimensões reduzidas. Com relação a conservação de energia axial e 

energia cinética total a área efetiva é dada por: 

 

kAAeff =    (3.37) 

 

E em relação a energia cinética axial a área efetiva é dada por: 

 

AAeff /ε=    (3.38) 

 

A relação entre k , ε  e a razão de avanço 2λ é função do número de pás e é dada 

por: 

 

2

22
1

λ
λε

d

dk
k +=   (3.39) 

 

3.7 Projeto de hélice com mínima perda de energia 
 

O projeto de uma hélice com mínima perda de energia pode ser feito com o uso da 

teoria dos vórtices. Para tal é necessário saber o número de pás desejado, a razão 
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de avanço  1λ  e a velocidade relativa de deslocamento da lâmina de vórtices. Para o 

cálculo de valores preliminares baseados em parâmetros reais, consideramos o 

diâmetro da hélice como parâmetro conhecido, uma vez que na maioria dos casos o 

diâmetro é função de limitações geométricas da aeronave.  

A tração em função dos parâmetros k e ε é dada por: 

 

)](1[ 2
122

1 kwwVRkT ερπ ++=    (3.40) 

 

Onde 
V

ww =  

 

Definindo o coeficiente de tração como RVTCt

2
2

1/ ρπ=  temos 

 

)](1[2 2
1

1
kt wwkC ε++=    (3.41) 

 

A velocidade axial da lâmina de vórtices é dada por: 

 

k

kt kC
w

ε

ε

21

/)21(11
1

+

+++−
=    (3.42) 

 

A determinação de w é feita através de um processo iterativo, onde valores iniciais 

podem ser obtidos considerando-se St CC =
1

 e λλ =2 . 

Os valores de tC e λ podem ser estimados conhecendo-se o torque disponível do 

motor na rotação e condições de operação, como temperatura e altitude. A tração é 
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obtida estimando um valor de eficiência desejado. 

Tendo as razões de avanço e número de pás é possível obter os valores de k e k
ε  

interpolando-se os valores das tabelas de Theodorsen.  

O resultado de w  permite o cálculo de novos valores de 2λ e 
1t

C , que geram novos 

valores de k e k
ε  , que por sua vez permitem o cálculo de um novo valor de w .  

Os valores dos coeficientes de torque e eficiência desprezando as perdas por forças 

viscosas são dados por: 

 

)](1[2 2
1

1
kt wwkC ε++=     (3.43) 

 

)1)(1(2
1

kq wwwkC ε++=     (3.44) 

E a eficiência ideal é dada por: 

 

)1)(1(

)(1 2
1

K

k

i
ww

w

ε

ε

η
++

++
=      (3.45) 

 

Uma vez que o escoamento atrás da hélice se contrai é necessário determinar o 

diâmetro da hélice. A razão entre o raio da hélice e o raio do sistema de vórtices é 

obtida igualando-se a tração gerada pela circulação nos elementos de pá da hélice 

com a tração gerada pelo movimento para trás da lâmina de vórtices. A distribuição 

de circulação no sistema de vórtices é: 

 

)()1(2)(2 10121 xGwwVRxGwRBK λπλπ +==   (3.46) 
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Substituindo na expressão de tração temos: 

 

0

1

01

22

00 ))((2)1(
0

dxuxxGwwVRT

hx

θλρπ ∫ −+=    (3.47) 

Onde hx é a coordenada radial adimensional do spinner da hélice. 

 

 

 

Fig.9 – Influência da presença de um spinner na função de distribuição de circulação de Goldstein 

 

 

Como vimos anteriormente, a circulação nas pás da hélice é nula em seu eixo de 

rotação. No caso onde há um spinner, a circulação é nula em raios menores do que 

o raio do spinner. Para raios maiores do que o raio do spinner, a distribuição ótima é 
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diferente da distribuição de Goldstein. A Figura 9 apresenta a influência da presença 

de um spinner na distribuição de circulação. Uma solução simplificada para corrigir a 

distribuição ótima na presença de um spinner é feita aplicando-se o princípio da 

continuidade no escoamento. 

 

1100 2)(2)(
10

drruVdrruV zz ππ +=+   (3.48) 

 

Assumindo que a razão entre duas velocidades correlatas no plano da hélice e no 

sistema de vórtices podem ser considerados uma constante m temos: 

 

∫∫ =
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0

1100

rr

r

drrdrrm

h

     (3.49) 

 

ou 

∫∫ =
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   (3.50) 

 

Então 

 

m
R

R
xxx h /

2

0

12

1

22

0 





+=    (3.51) 

 

Na ponta da pá 110 == xx  

 

2

2

0

1 1/ hxm
R

R
−=






     (3.52) 
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Portanto 

 

)1( 22

1

22

0 hh xxxx −+=       (3.53) 

 

A expressão relaciona a coordenada adimensional 1x de um elemento do sistema de 

vórtices e a coordenada 0x no plano da hélice sem a necessidade de conhecimento 

prévio do raio 0R da hélice. 

 

Voltando a expressão da tração temos 

 

kxdxxxGxdxxxG hh

xh

)1()(2)1()(2 2

1

0

111

2

0

1

01 −=−= ∫∫   (3.54) 
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1

1

01 )1()(2
0

IwwdxuxG

hx

λθ +=∫     (3.55) 

 

Onde 
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1
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2

1

1
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hh xxxx
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     (3.56) 

 

 

E substituindo na expressão da tração temos: 
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])1()1()[1( 1

2

2
1222

00 IwwxkwwVRT h λρπ +−−+=   (3.57) 

 

Igualando a expressão da tração com a tração produzida pelo sistema de vórtices, 

obtemos a relação entre o raio da hélice e o raio da lâmina de vórtices. 
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    (3.58) 

 

A razão de avanço da hélice pode agora ser determinada por: 

 

)//( 101 RRλλ =       (3.59) 

 

Precisamos agora determinar as velocidades induzidas e consequentemente a 

velocidade relativa em cada elemento de pá. A velocidade tangencial na hélice é 

relacionada com a velocidade no sistema de vórtices através da seguinte equação: 

 

12
1

0 10
ruru θθ =  ou 112

1
00 10

RxuRxu θθ =     (3.60) 

 

Onde 

 

)/)(/( 01012
1

10
RRxxuu θθ =      (3.61) 

 

Eliminando a relação entre os raios temos: 
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)/1/()/)(1( 2

1

2

202
1

0
xxwwu λλθ ++=     (3.62) 

e 

)/1/( 2

1

2

22
1

2
1

10
xwuu zz λ+==     (3.63) 

 

A velocidade resultante no elemento de pá, necessária para determinação da corda 

e do ângulo de ataque que equivale a circulação pretendida é dada por: 

 

2

0

22

0 )()(
00 θuruVU z −Ω++=     (3.64) 

 

2

0

22

0 )/()1()/(
00 θλ uxuVU z −++=    (3.65) 

 

O ângulo de avanço do escoamento no elemento de pá é dado por: 

 

0

0

0

0
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1
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0
θθ λ

φ
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=    (3.66) 

 

Precisamos agora definir o coeficiente de sustentação e a corda do elemento de pá 

na radial 0r  na hélice cuja circulação seja a mesma dos vórtices livres no raio 1r  

passando pelos filamentos de vórtices liberados pelo elemento de pá na radial 0r . A 

sustentação no elemento de pá em uma determinada seção radial dr é dada por: 

 

drKUcdrUcdL l 0

2

02 ρρ ==    (3.67) 

 

A circulação do perfil é dada por: 
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002
1 RUcBcUcBK ll σπ==     (3.68) 

 

A circulação equivalente ao sistema de vórtices é dada por: 

 

)()1(2)(2 21 xGwwRxGwRBK +== λπλπ   (3.69) 

 

Igualando as duas equações temos que: 

 

)//()()1(2 0 VUxGwwcl += λσ    (3.70) 

 

Se considerarmos somente a melhor eficiência, devemos escolher o coeficiente de 

sustentação lc de maneira que a relação ld cc / seja minimizada. Tal escolha deve ser 

feita levando em conta o número de Reynolds e Mach locais em cada seção. Uma 

vez que o número de Reynolds também é função da corda, é necessário um 

processo iterativo para definir o perfil que apresenta a máxima eficiência. Na prática, 

principalmente em regiões próximas a raiz, a espessura obtida é menor do que o 

mínimo necessário por razões estruturais. É necessário então definir uma função de 

espessura que permita a escolha adequada de perfis com boa relação sustentação e 

arrasto que permitam uma espessura mínima. Critérios adicionais devem ser 

incluídos para cobrir os casos onde o Mach local é elevado implicando em aumento 

de arrasto e ruído devido a efeitos de compressibilidade. Correções para os efeitos 

de compressibilidade podem ser facilmente ser incluídos14. 

Uma vez definidos os perfis que deverão ser utilizados em cada seção, 
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determinamos o ângulo de ataque local ótimo e consequentemente a distribuição de 

cordas e a torção geométrica da hélice, dada por: 

αφβ += 0        (3.71) 

 

A distribuição ótima da circulação na seção da hélice foi determinada sem 

considerarmos a existência do arrasto do perfil. Podemos tratar o arrasto como uma 

força que pode ser adicionada sem modificação na lâmina de vórtices, uma vez que 

este atua na direção normal da sustentação, não afetando o sistema de vórtices. A 

perda de tração em consequência do arrasto do perfil das seções das pás da hélice 

ideal sem perdas é: 

 

dxRUcBcdrUcdT dd 0

22

00

2

02 sinsin φσπρφρ −=−=   (3.72) 

   

O coeficiente de tração ideal é dado por: 

 

dxVUcdC dt 0

2

0 sin)/(2 φσ−=     (3.73) 

 

A contribuição com o coeficiente de tração é dada por: 

 

∫−=∆
1

0

0

2

0 sin)/(2 dxVUcC dt φσ     (3.74) 

O torque devido o arrasto do perfil é dado por: 
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xdxRUcBcrdrUcdQ dd 0

32

00

2

02 coscos φσπρφρ ==   (3.75) 

 

E o coeficiente de torque é 

 

0

2

0 cos)/(2 φσ xdxVUcC dq =      (3.76) 

 

A contribuição para o coeficiente de torque é dado por: 

 

∫=∆
1

0

0

2

0 cos)/(2 xdxVUcC dq φσ     (3.77) 

 

O efeito no coeficiente de potência é dado por: 

 

λ/qp CC ∆=∆       (3.78) 

 

Os coeficientes de tração e potência para uma hélice com distribuição de 

carregamento ideal, considerando o efeito do arrasto dos perfis das seções da pá é 

dado por: 

 

ttt CRRCC ∆+= 2

10 )//(
1

     (3.79) 

 

ppp CRRCC ∆+= 2

10 )//(
1

     (3.80) 

 

A eficiência da hélice é dada por: 
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p

t

C
C

PTV == /η     (3.81) 

 

3.8 Desempenho de uma hélice conhecida 

 
Para validarmos o modelo de projeto de hélice utilizando o método de Goldstein, é 

necessário compararmos dados de uma hélice conhecida, da qual possuimos dados 

experimentais de desempenho. O desempenho de uma hélice em condições 

diferentes das de projeto, pode ser obtido utilizando o modelo de mínima perda de 

energia, se assumirmos algumas hipóteses simplificadoras. 

A teoria do elemento de pá combinada com a teoria de conservação de energia 

assume a independência aerodinâmica dos elementos, como se o escoamento fosse 

bidimensional. Esta hipótese é válida para hélices com número infinito de pás na 

qual o escoamento se mantém confinado em anéis concêntricos.  

Na teoria dos vórtices, pelo contrário, não há independência entre os elementos de 

pá. A vorticidade liberada por cada elemento contribui com a perturbação de 

velocidade em todos os demais.  

A velocidade de deslocamento das lâminas de vórtice destacadas de hélices com 

distribuição de circulação diferente da ótima, não é a mesma para todos os 

elementos de pá. Porém, podemos assumir que a velocidade induzida em cada 

elemento, é aquela que ocorreria se existisse um sistema de vórtices com 

velocidade de deslocamento uniforme, equivalente a um sistema com velocidade de 

deslocamento compatível com a circulação daquele elemento. Essa hipótese 
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equivale a assumirmos a independência dos elementos de pá, porém, como 

veremos adiante, os dados obtidos com esse modelo são muito próximos de dados 

experimentais. 

Para obtermos os dados de desempenho de uma determinada hélice, é necessário o 

conhecimento prévio de todas as suas características geométricas, bem como sua 

condição de operação. Também é necessário conhecer as características 

aerodinâmicas dos perfis usados em cada elemento de pá. Para isso utilizamos os 

dados publicados por Hartman e Birman19. As condições iniciais são a razão de 

avanço λ, o número B de pás, a distribuição de torção da pá β, a distribuição de 

corda c e as características aerodinâmicas dos perfis, como a0, 
0Lα  e Cd. 

Através de um processo iterativo, devemos encontrar w  em um número de estações 

de forma que a velocidade induzida e o coeficiente de sustentação encontrado 

sejam compatíveis com a circulação obtida do valor de w . A relação entre o 

coeficiente de sustentação local e a função de circulação de Goldstein é dada por: 

 

)//()()1(2 0 VUxGwwcl += λσ    (3.70) 

 

Lembrando que agora w  não é um valor único, mas sim uma função da coordenada 

radial x. As velocidades induzidas em cada elemento de pá são dadas por: 

 

2

0

22

0 )/()1()/(
00 θλ uxuVU z −++=    (3.65) 

 

O ângulo de avanço em cada elemento de pá é dado por: 
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Para que a condição de circulação seja atingida, o coeficiente de sustentação em 

cada seção deverá ser: 

 

)(
000 Ll ac αφβ −−=      (3.82) 

 

Os coeficientes de tração e torque são dados por: 

 

 

( ) ( ) dxVUccC dlt ∫ −=
1

0

2

000 sincos2 σφφ   (3.83) 

 
 
 

( ) ( ) dxxVUccC dlq ∫ +=
1

0

2

000 cossin2 σφφ   (3.84) 

 
 

A eficiência é dada por: 
 

 

qt CCλη =       (3.85) 

 
 
 
 

3.9 Validação do modelo de desempenho 
 

 

Para validação do modelo de desempenho utilizamos dois métodos distintos. O 

primeiro mais simplificado, permite a comparação entre os valores obtidos para a 

hélice projetada, enquanto o segundo valida o método com dados experimentais de 

uma hélice diferente da obtida anteriormente.  
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Para verificarmos se o desempenho da hélice projetada apresenta valores 

coerentes, comparamos os resultados com valores obtidos usando o método 

simplificado proposto por Glauert8. O rendimento da hélice é calculado usando o 

método de conservação de energia combinado com a teoria de elemento de pá. A 

solução proposta permite o cálculo da hélice de melhor rendimento possível em 

função de um dado coeficiente de torque Qc, da razão de avanço λ, da razão de 

solidez σ, do número de pás B e do coeficiente de arrasto médio das seções da pá δ. 

Para validação do método, comparamos os valores de rendimentos obtidos das 

hélices projetadas em diferentes razões de avanço, mantendo os demais parâmetros 

constantes.  

A Figura 10 apresenta a comparação entre os métodos. Comparamos o rendimento 

obtido para hélices de 2 e 3 pás. As linhas representam o método de referência 

enquanto que os pontos representam os valores calculados. Para cada razão de 

avanço, é necessário gerarmos um novo projeto de hélice. 

O segundo método permitiu a comparação com valores experimentais disponíveis na 

referência 19. A comparação foi possível, pois além dos resultados experimentais de 

desempenho, o trabalho apresenta as características geométricas das hélices  
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Fig.10 – Comparação entre os dados obtidos usando o método proposto neste trabalho e o método 

apresentado na referência 8. 

 

 

ensaiadas. Os valores dos coeficientes aerodinâmicos dos perfis utilizados foram os 

disponíveis no banco de dados.  

A figura 11 apresenta a comparação entre os dados obtidos e experimentais. Como 

referência, escolhemos uma hélice bi-pá, com perfil Clark Y. A linha contínua 

apresenta os dados calculados numericamente, enquanto que a linha com pontos 

reresenta os dados experimentais. Os valores à esquerda de cada curva 

representam o ângulo de torção da pá a 0.75R. 
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Fig.11 – Eficiência da hélice em função da razão de avanço. Comparação entre valores numéricos e 
experimentais.  

 

 

Como podemos observar, em ambos os casos temos uma boa correlação entre os 

valores obtidos com o modelo apresentado com métodos alternativos e valores 

experimentais. Desta forma pudemos prosseguir com o desenvolvimento com o 

modelo de previsão de ruído harmônico como veremos a seguir. 
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4. Ruído de hélices 
 

 

4.1 Introdução 
 

 

A propagação do ruído de hélices é causada pelo deslocamento de um volume de ar 

durante a passagem das pás e pelas cargas transmitidas pela pá ao ar. O 

deslocamento desse volume de ar provoca o ruído de espessura ou thickness noise; 

já os efeitos causados pelo carregamento aerodinâmico causam o ruído de 

carregamento ou loading noise. Para análise, o carregamento pode ser dividido em 

regime estacionário ou produção de sustentação e arrasto e uma componente não 

estacionária. A componente não estacionária é subdividida em componentes 

aleatórias, devido a turbulência e interferência com componentes da aeronave e 

uma componente periódica associada com o ângulo de ataque do escoamento, 

gerando diferentes carregamentos em função do quadrante em que a pá se 

encontra. A somatória de todas essas componentes de ruído descreve o espectro de 

ruído. Para identificarmos a importância de cada componente de ruído é necessário 

o conhecimento das características geométricas e de operação da hélice. 

 

 

4.2 Características do ruído de hélices 
 

 

O ruído de hélices pode ser classificado quanto a característica do sinal e quanto a 

seu mecanismo de geração. Em relação a característica do sinal, são classificados 

em ruído harmônico e ruído aleatório, sendo este subdividido em ruído de banda 

estreita e ruído de banda larga. Quanto ao mecanismo de geração, são classificados 
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em fontes estacionárias, não estacionárias e fontes aleatórias. 

O ruído harmônico é uma componente periódica, ou seja, o sinal é repetitivo no 

tempo. Uma hélice com B pás operando a uma rotação constante N, terá o sinal de 

ruído em uma frequência fundamental BN, com período de passagem da pá igual a 

1/BN (fig.12). O sinal gerado no domínio do tempo não é uma senóide pura, uma vez 

que existem várias harmônicas. Tais harmônicas ocorrem em múltiplos inteiros da 

frequência fundamental e pode ser facilmente observadas analisando o sinal no 

domínio da frequência. 

 

 

Fig.12 – Características do ruído harmônico 
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O ruído harmônico é gerado devido ao campo de pressão oscilatória agindo no 

plano de atuação da hélice. Por esse motivo o ruído é máximo neste plano. O ruído 

harmônico aumenta com a potência absorvida pela hélice, aumento do diâmetro, 

menor número de pás e com o aumento da velocidade na ponta da pá. 

 

 

Fig.13 – Características do ruído aleatório de banda estreita 

 

O ruído de banda estreita é do tipo falso periódico. No domínio do tempo, o sinal 

parece se repetir, mas a análise no domínio da frequência permite concluir que  a 

energia está distribuída em diversas frequências (fig.13). 
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O ruído de banda larga é fundamentalmente aleatório e possui componentes em 

todas as frequências. O espectro de frequência é contínuo, porém nem todas as 

frequências possuem necessariamente a mesma amplitude (fig.14). 

As fontes estacionárias são aquelas que parecem constantes no tempo para um 

observador fixo na pá rodando. Estas fontes produzem ruído periódico devido ao 

movimento de rotação. São agrupadas em efeitos lineares devido à espessura, 

linear devido ao carregamento e efeitos não lineares. 

 

 

 

Fig.14 – Características do ruído aleatório de banda larga 

 

 

O ruído de espessura ocorre devido o deslocamento do ar durante a passagem do 
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elemento de pá. A amplitude desta componente do ruído é proporcional ao volume 

da pá, com frequências dependentes geometria dos perfis aerodinâmicos e 

velocidade angular. O ruído de espessura é significativo em altas velocidades e tem 

seus efeitos reduzidos com a redução da espessura dos perfis e enflechamento das 

pás, principalmente das pontas da hélice onde as velocidades são maiores. 

 

Fig.15 – Características e classificação do ruído quanto ao mecanismo de geração  

Harmônico Aleatório 

Banda 
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Banda  
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-Escoamento 
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-Interação de 
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turbulento com 
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-Escoamento 
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do bordo de fuga 
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O ruído de carregamento agrupa os efeitos de sustentação e arrasto gerado por 

cada elemento de pá e é causado pela distribuição de pressão em torno do perfil 

durante seu movimento. Essa distribuição de pressão se movendo pelo meio se 

propaga na forma de ruído. O ruído de carregamento é significativo em velocidades 

moderadas e baixas. 

Para velocidades moderadas do elemento de pá, os efeitos de espessura e 

carregamento são lineares e atuam na superfície dos perfis. Quando o escoamento 

passa a ser transônico, os efeitos não lineares são significativos. 

As fontes não estacionárias são dependentes da posição da pá de referência. 

Incluem variação periódica e aleatória do carregamento das pás. Um exemplo de 

carregamento periódico nas pás ocorre quando o eixo da hélice está submetido a 

determinado ângulo de ataque. Quando a pá desce, o ângulo de ataque é maior do 

que quando sobe, consequentemente, o carregamento da pá varia durante a 

rotação. A variação do carregamento pode ocorrer uma vez por revolução ou muitas 

vezes, em função da distorção do escoamento no sentido da hélice.  Quando a 

distorção é estacionária, o ruído não estacionário de carregamento é periódico com 

harmônicas nas frequências de passagem da pá. 

Em casos onde a distorção é dependente do tempo, uma fonte não estacionária 

pode gerar um ruído aleatório de banda estreita. Como exemplo, podemos citar a 

ingestão de um vórtice destacado do solo, que gera um pulso no carregamento das 

pás. Como a distorção pode permanecer presente por varias revoluções da hélice, 

um falso sinal harmônico pode ser gerado. 

As fontes aleatórias são responsáveis pelo ruído de banda larga. Uma delas é 

resultado da interação entre a turbulência no escoamento no sentido da hélice com o 
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bordo de ataque da pá. Como o escoamento é turbulento, a geração de ruído é 

aleatória. A relevância de considerarmos esse tipo de ruído vem do conhecimento 

prévio da condição de operação da hélice. Se considerarmos o ruído para uma 

hélice não instalada operando em escoamento livre turbulência, este tipo de ruído 

pode ser desconsiderado, porém em altas velocidades e escoamento turbulento, seu 

efeito no ruído total é significativo.  O outro tipo de mecanismo gerador de ruído 

aleatório ocorre na região do bordo de fuga. Em um escoamento real sobre um perfil 

aerodinâmico, o regime transiciona para turbulento em regiões próximas ao bordo de 

fuga, desta forma há uma variação do carregamento. O ruído é caracterizado pelas 

propriedades da camada limite. Mecanismo similar ocorre próximo a ponta da hélice 

onde há interação entre o vórtice de ponta com o vórtice do bordo de fuga. 

A Figura 15 apresenta de forma organizada as características do ruído e sua 

classificação quanto às fontes geradoras. 

 

4.3 As fontes de ruído 
 

A seguir, avaliaremos os principais pontos que podem ser alterados com objetivo de 

obtermos redução de ruído e em seguida apresentaremos as equações que 

explicam a relação entre os parâmetros da hélice e o ruído gerado. Como exemplo, 

podemos citar que uma hélice de espessura desprezível, eliminaria o ruído de 

espessura, hélices de grande diâmetro podem reduzir o ruído de carregamento, e 

hélices enflechadas podem ter o ruído aleatório reduzido.  

Do ponto de vista prático, algumas soluções propostas para redução de ruído não 

podem ser incorporadas, como por exemplo, a redução de espessura dos perfis, que 
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afeta diretamente a estrutura. O diâmetro da hélice pode estar limitado pela rotação 

ótima do motor (Mach na ponta) ou mesmo restrições do projeto da aeronave como 

espaço entre a ponta da hélice e o chão. De maneira geral o ruído deve ser 

estimado de forma global uma vez que algumas fontes influenciam outras, mas de 

maneira geral podemos avaliar a influência individual das fontes de ruído como 

descrito a seguir. 

 

Espessura da pá 

Quanto mais espesso um perfil, maiores são suas velocidades relativas, 

principalmente durante cruzeiro em alta velocidade. A maneira de reduzir o ruído  

devido a espessura do perfil é obviamente reduzir sua espessura. Na prática a 

maneira de se obter essa redução é através da redução da corda do perfil, o que é 

normalmente efetuado nas pontas das pás. A redução da corda na região próxima a 

raiz possui implicações estruturais. O efeito da espessura no ruído também é função 

da forma do aerofólio. Mantendo a corda constante a redução da espessura do perfil 

implica em mudança em sua geometria. Tal mudança reduz o ruído em todas as 

harmônicas. 

 

Número de pás 

O aumento no número de pás reduz o ruído das hélices em todas as condições 

principalmente em baixas razões de avanço como decolagens e subidas. O ruído 

devido ao carregamento e ruídos aleatórios são os mais reduzidos. Embora o ruído 

total seja reduzido, o ruído percebido devido ao aumento das freqüências de 

passagem, reduz parte do ganho obtido. Isso ocorre, pois a escala de ruído em 

dB(A) é mais sensível a frequências mais altas. Mesmo assim, a redução de ruído é 
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sempre benéfica para hélices de um mesmo diâmetro e velocidade na ponta da pá. 

Se a razão de solidez é mantida constante, reduzindo a corda da pá, para manter 

eficiência da hélice, a redução de ruído não será tão significativa.   

 

Diâmetro da hélice 

Se considerarmos uma dada tração necessária, o aumento do diâmetro da hélice 

reduz o carregamento nas pás, o que resulta em redução no ruído devido ao 

carregamento. O aumento do diâmetro também aumenta a eficiência da hélice para 

pequenas razões de avanço, ou seja, uma potência menor será necessária para 

obtermos a mesma tração.  A redução de ruído ocorrerá principalmente em 

condições de pequena razão de avanço como decolagem ou subida onde a 

aeronave encontra-se em pequenas velocidades. Por outro lado o aumento do 

diâmetro da hélice aumenta a velocidade na ponta o que tende a aumentar o ruído e 

implica em perda de eficiência devido aos efeitos de Mach. A manutenção de níveis 

de ruído pode ser obtida com o enflechamento das pás.  

 

Enflechamento das pás 

O enflechamento melhora o desempenho dos perfis em alto Mach, reduzindo o 

arrasto e consequentemente o ruído. Um pequeno enflechamento pode ser 

responsável por uma grande redução do ruído, porém a redução de ruído é mais 

significativa em grande enflechamentos para aeronaves com alta velocidade de 

cruzeiro20. Os efeitos de enflechamento durante decolagem e subida são 

significantemente menores. 
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Forma em planta das pás (shank form) 

Os efeitos da forma em planta das pás e torção são difíceis de estimar uma vez que 

estes parâmetros estão diretamente relacionados com a distribuição do 

carregamento aerodinâmico. De maneira geral, as diferenças entre as formas em 

planta das pás, possuem um efeito muito maior no desempenho do que no ruído. 

Alterações na forma em planta da pá podem reduzir o ruído em até 3dB, com 

considerável perda de eficiência
20

. 

 

Perfil aerodinâmico das seções 

A influência dos perfis aerodinâmicos no ruído das hélices é um dos itens mais 

complexos de serem analisados. De maneira geral, os perfis possuem um efeito 

muito maior no desempenho do que no ruído.  Teoricamente perfis menos espessos 

geram uma maior redução no ruído, porém a distribuição de cargas ao longo do 

perfil também possui influência no mesmo.  

 

Efeitos de instalação 

As hélices sempre operam em um escoamento com algum tipo de distorção. Esta 

pode ser causada por turbulência, ângulo de ataque da aeronave, derrapagem, 

upwash das asas, influências da nacele e pilones. Hélices operando em ambiente 

com distorção possuem ruído adicional. É possível avaliar a influência da distorção 

no ruído. Para isso é necessário conhecer as condições de operação da aeronave 

bem como suas características geométricas. Neste trabalho avaliaremos apenas o 

escoamento livre de distorções.  

De maneira geral as fontes de ruído de hélices são função da velocidade da ponta 

da hélice e a maneira mais eficaz de reduzirmos o ruído de uma hélice é diminuindo 
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a velocidade em sua ponta. Perfis de pequena espessura contribuem para redução 

dos efeitos de Mach, principalmente nas pontas. O número de pás, forma em planta 

e perfis aerodinâmicos possuem um efeito maior no desempenho que no ruído.  

Para conseguirmos boas estimativas de ruído, um modelo completo de desempenho 

deve ser obtido de forma que e as relações entre desempenho e ruído possam ser 

avaliadas corretamente. Outros fatores como estruturas, materiais e custos também 

devem ser considerados, porém não serão discutidos neste trabalho. 

 

 

4.4 Modelo de previsão de ruído  
 

 

O ruído de hélices pode ser estimado através de modelos paramétricos, como os 

desenvolvidos por Vorobel21 e a empresa Hamilton-Standard22, levando em 

consideração a geometria em planta, número de pás, potência do motor e condição 

de operação. Modelos analíticos para previsão de ruído de hélices como os descritos 

por Soderman23, Marte24 e SAE25, requerem o conhecimento da geometria da hélice, 

condição de operação e variáveis aerodinâmicas em cada seção da pá. Apesar da 

maior complexidade, os modelos analíticos são mais precisos e permitem a 

integração com modelos de projeto e otimização. O projeto de hélices visando o 

mínimo ruído para dada uma série de restrições aerodinâmicas foi feito por Woan26.  

A equação fundamental do ruído foi apresentada por Ffowcs Willian e Hawkings27. A 

equação fundamental leva em consideração a conservação de energia, continuidade 

e estados e pode ser resolvida por meios analíticos de diferentes formas.  Os 

métodos foram revisados por Farassat28 que criou formas lineares das equações de 
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ruído, permitindo análises no domínio do tempo e no domínio da frequência. A 

vantagem de utilizarmos as equações de ruído no domínio da frequência é a 

simplicidade de solução.  

A forma linear da equação de ruído de Ffowcs e Hawkings publicada por Farassat é: 

     (4.1) 

Onde p é a pressão acústica, ρ0 é a densidade do ar, c é a velocidade do som no 

ambiente, vn é velocidade local normal a superfície, δ(f) é a função de Dirac, xi é a 

posição do observador e li são as componentes de carregamento por unidade de 

área agindo na superfície. A geometria do sistema é apresentada na Figura 16. 

 

Fig.16 – Geometria do sistema de corpo sólido em movimento em escoamento uniforme.  

 

A função f = f(x,t) representa uma superfície no espaço com as seguintes 

propriedades: 

f(x,t) = < , dentro da superfície; 0 na superfície e >0 fora da superfície. 

Os valores são restritos a determinadas regiões de interesse através da 

multiplicação da função pela função Dirac. 
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O lado esquerdo da equação é a forma da propagação de onda agindo sobre a 

pressão acústica p. O lado direito contém as fontes de ruído resultantes do 

movimento da superfície da hélice no fluido. O primeiro termo representa as pás 

cortando o ar produzindo o ruído devido a espessura. O segundo termo representa 

os carregamentos nas pás produzindo o ruído devido às cargas aerodinâmicas. A 

equação está escrita com referência em eixos cartesianos fixos em um meio não 

perturbado. 

Existem duas maneiras de resolver as equações de ruído. Através de métodos no 

domínio do tempo e no domínio da frequência.  Os métodos são equivalentes mas 

em geral os métodos no domínio da frequência são mais simples de serem 

implantados do ponto de vista matemático. 

Os métodos no domínio do tempo resolvem a equação 4.1 em termos de variáveis 

no tempo e espaço. Em geral esse método é escolhido, pois a geometria das pás 

pode ser tratada com o grau de precisão que se deseja.  A saída destes modelos é a 

previsão das ondas de pressão acústica em função do tempo p(t), normalmente 

considerando o tempo de uma rotação da hélice. Para se obter as harmônicas é 

necessário efetuar uma transformada de Fourier. 

Os métodos no domínio da frequência substituem a distribuição de fontes rotativas 

por uma distribuição estacionária no plano da hélice, eliminando o tempo da 

equação de onda. Esta possui a grande vantagem de eliminar a necessidade do 

cálculo da posição das fontes de ruído em função do tempo. Estas são substituídas 

por séries de Fourier em função do azimute.  

Alguma precisão na representação da geometria das pás é normalmente perdida 

durante a transformada, mas o efeito no ruído normalmente é pequeno até grandes 
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frequências. Desta maneira, por estarmos tratando de modelos para projetos 

preliminares e comparação rápida de diferentes configurações de hélices, o método 

do domínio da frequência foi o escolhido.   

 

4.5 Método no domínio da frequência 

 

Os modelos de previsão de ruído no domínio do tempo requerem o cálculo da 

posição das diversas coordenadas de cada seção da pá no espaço, além do cálculo 

de derivadas numéricas, demandando grande capacidade computacional. A 

transformada para o domínio da frequência elimina esta necessidade, permitindo a 

estimativa do ruído harmônico, com grande rapidez e relativa simplicidade. 

Gutin29 apresentou a primeira teoria sobre ruído de hélices em 1948, usando 

representação no domínio da frequência. Hanson aprimorou a teoria, incluindo efeitos 

de espessura30, deslocamento axial31 (voo) e enflechamento da pá
32. O modelo de 

Hanson considera que as fontes de carregamento e espessura atuam em uma 

superfície helicoidal, criada por uma linha radial deslocando-se com velocidade 

angular Ω e velocidade axial V. Essa hipótese simplificadora permite a linearização 

do cálculo de propagação do ruído. 

O modelo de Hanson considera que a pressão acústica em função do tempo é dada 

por: 

  (4.2) 
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Ou  

     (4.3) 

Onde mBP2  é a transformada de Fourier da pressão acústica na m-ésima harmônica 

de passagem da pá, em uma hélice com B pás. A pressão total (ruído total) é a soma 

dos efeitos devido à espessura, sustentação e arrasto, PVm, PDm e PLm 

respectivamente. O ruído total mBP  é dado por: 

      (4.4) 

As harmônicas do ruído são dadas por30: 

 

  (4.5) 

 

A posição da hélice é dada em termos da distância lateral y e o ângulo de propagação 

com atraso como representado na Figura 17. A relação entre o ângulo com atraso θ e 

o ângulo na posição do observador θ1 dependem da velocidade axial da hélice 

(Figura 18). A relação é dada por:  
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  (4.6)
 

Para obtermos os valores das harmônicas de ruído descritas na equação (4.5), a 

geometria e o carregamento aerodinâmico da hélice devem ser conhecidos. A 

geometria em planta é descrita em função da razão da corda pelo diâmetro da hélice 

BD e pelo enflechamento MCA/D, onde MCA é distância entre a linha de centro do 

eixo da pá e a meia corda do perfil.  Os parâmetros BD e MCA são função da 

coordenada radial adimensional da seção, z.  

 

  

Fig.17 – Relação entre o ângulo visual e ângulo com atraso. 

 

A espessura do perfil em cada elemento de pá é dada pelo parâmetro tB, que é a 

razão entre a espessura máxima do perfil t e a corda c. A distribuição de espessura é 

dada pela função H(x) como ilustrado na figura 19. Para cada elemento a corda 

unitária vai de -1/2 a 1/2, enquanto que a espessura vai de zero no intra-dorso até 1 
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na espessura máxima. 

A velocidade resultante da seção é dada em função do número de Mach, através da 

relação: 

  (4.7) 

Onde Mx é o Mach de vôo, Mt é o Mach na ponta da hélice e z é a coordenada radial 

adimensional da seção. 
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Fig.18 – Relação entre o ângulo visual e ângulo com atraso em função da velocidade de 
deslocamento da hélice. 

 

As funções de carregamento fL(x) e fD(x), consideram as distribuições de sustentação 

e arrasto em termos dos coeficientes CL e CD unitários por unidade de área ao longo 

da corda, de maneira análoga a distribuição de espessura (Figura 20).  

As funções de distribuição de espessura e carregamento são dadas em termos da 
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transformada de Fourier por: 
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  (4.8) 

As funções ψ representam a interferência na posição do observador, de sinais 

emitidos das várias localizações das fontes de ruído ao longo da corda, também 

chamado de efeito de não compactação. Kx e Ky são os números da onda dados por:

 

 

   (4.9)

 

  (4.10) 

Kx é considerado o parâmetro de não compactação das fontes de ruído harmônico. 

 
Fig.19 – Função de distribuição de espessura. Adaptado da referência 30

 

φs é o ângulo de fase devido ao enflechamento da pá, dado por: 

  (4.11) 
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Fig.20 – Função de distribuição de carregamento. Adaptado da referência 30 

 

JmB é a função de Bessel. O comportamento da função Bessel de ordem diferente de 

zero é apresentado na figura 21. 
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Fig.21 – Comportamento da função Bessel de ordem diferente de zero. No exemplo a ordem da 
função (mB) é igual a 6.  

 

A função Bessel funciona como fator de eficiência da propagação. Note que a 

função possui valores próximos de zero para argumentos menores que a ordem da 

função, atinge o pico em valores próximos a sua ordem e oscilam para valores 

maiores. 
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4.6 Validação do modelo de previsão de ruído  
 

Conforme pudemos observar no item 4.5, antes do cálculo do ruído, devemos 

determinar o desempenho e a distribuição de forças aerodinâmicas ao longo do raio 

das pás. A validação do modelo deve ser feita comparando os resultados obtidos 

com dados experimentais ou modelos validados.  

É relativamente fácil encontrar trabalhos comparando dados de ruído reais com os 

resultados de modelos, porém quase nunca são publicadas tabelas com as 

características geométricas e operacionais das hélices testadas, dados necessários 

para o cálculo do ruído. Encontramos dados para validação em Soderman
23

. Esse 

trabalho avalia o efeito das naceles em hélices do tipo pusher e publica dados de 

ruído da hélice sem interferência como referência. Soderman utiliza código de 

Worobel33,34 modificado para incluir a distorção causada pela nacele. A tabela com 

as características da hélice utilizada na validação estão no Apêndice C. 

A figura 22 apresenta a comparação entre a metodologia deste trabalho e os 

resultados teóricos e experimentais publicados por Soderman. Os dados são de uma 

hélice quadripá, com diâmetro de 600 mm e corda de 93 mm, operando a 8200 rpm 

e Mach 0.14. O ruído foi calculado e medido a uma distância lateral y de 1,4 m e 

ângulo do observador θ de 75o para frente do plano da hélice. Os quadrados 

brancos representam nossa previsão, enquanto os triângulos pretos indicam os 

valores experimentais e triângulos brancos valores calculados por Soderman.  

Podemos observar uma boa correlação entre os dados em uma grande faixa de 

frequência. Os resultados são satisfatórios e apesar das condições da validação 

(características da hélice e condições de operação) serem diferentes das que 

pretendemos utilizar, concluímos que e o modelo proposto neste trabalho pode ser 
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usado para estimativas preliminares de ruído com boa precisão. 

 

 

Fig.22 - Comparação entre os valores de ruído calculados com o modelo apresentado e os valores 
apresentados na referência 23. 
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5. Resultados 

 

O modelo descrito nos capítulos anteriores permite o projeto de uma hélice com 

desempenho ótimo, incluindo sua geometria em planta, ângulos de torção, perfis 

aerodinâmico, bem como informações de desempenho e ruído. 

Dadas as condições de operação, número de pás, torque disponível do motor, a 

primeira parte do modelo calcula a distribuição ótima de torção e a forma em planta 

da pá, estimada pelo parâmetro adimensional σCL. Sem a definição do perfil 

aerodinâmico usado e consequentemente suas características aerodinâmicas, ainda 

não é possível determinar as dimensões das cordas dos elementos.  

Considerando o número de Mach e Reynolds locais, podemos definir o perfil mais 

adequado para cada seção através do acesso a um banco de dados aerodinâmico. 

Para a escolha do perfil, precisamos calcular o número de Reynolds local, que por 

sua vez é função da corda da seção. Como valores iniciais, consideramos a corda 

constante ao longo da pá, com dimensão igual a 1/6 do raio calculado da hélice. 

Com este valor, é possível calcular o número de Reynolds local e usando o critério 

de melhor relação CL/CD, definir qual o perfil mais adequado. Uma vez escolhido o 

perfil é possível determinar a corda da seção e por sua vez calcular o novo número 

de Reynolds. O perfil mais adequado é obtido através de processo iterativo. A 

escolha considera os valores de desempenho dos perfis nos números de Mach e 

Reynolds (disponíveis no banco de dados) mais próximos dos calculados. 

O banco de dados foi montado usando o código Xfoil e pode ser atualizado com 

dados experimentais. Para restringir os perfis utilizados escolhemos algumas 
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famílias projetadas para uso em hélices, como as descritas no item 3.4. Conforme 

validação do capítulo 3 os valores calculados pelo programa Xfoil fornecem precisão 

suficiente para uso em projeto preliminar.   

Uma vez definidos os perfis aerodinâmicos é possível calcular o desempenho é 

ruído da hélice projetada pelo sistema. Apresentamos o fluxograma de projeto da 

hélice na figura 23. 

 

Fig.23 -  Fluxograma do cálculo de desempenho e ruído 

 

 

Inicialmente avaliamos a influência da razão de avanço na forma geral em planta da 

hélice e torção. Consideramos a razão de avanço variando entre 0,2 e 0,3 para 

hélices de 2 e 3 pás (figura 24), valores compatíveis com envelope de operação de 

aeronaves da categoria LSA (light sport aircraft). Para altitude de operação 

compatível com este tipo de aeronave, temos o Mach variando entre 0,14 e 0,2.  

Fim
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Fig.24 -  Efeito da razão de avanço na geometria ótima de uma hélice para aviação leve 

 

Notamos a influência praticamente inexistente da torção em hélices de duas ou três 

pás, pequena influência na forma em planta e visível redução no parâmetro σCL com 

o aumento da razão de avanço. Tal comportamento indica que usando o mesmo 

perfil, a razão de solidez deve ser menor em hélices com maior razão de avanço 

para obtermos o mesmo rendimento. Com relação ao número de pás, concluímos 
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que a área total da hélice deve ser a mesma, mantendo a razão de solidez. Na 

prática, por motivos estruturais, perfis mais espessos devem ser usados para 

compensar a menor corda das hélices com maior número de pás. 

Em seguida efetuamos o projeto completo da hélice nas condições de operação. 

Verificamos que os perfis escolhidos automaticamente no banco de dados criaram 

geometrias de pouca utilidade prática uma vez que havia mistura de famílias de 

perfis, bem como uso de perfis de baixa espessura próximos a raiz, local que 

normalmente necessitam grande espessura por razões estruturais. Para evitar essas 

discrepâncias, criamos algumas condições de contorno.  
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Fig.25 – Função de espessura mínima da pá  

 

A primeira delas foi a criação de uma função de espessura definida pelo usuário 

como ilustrado na Figura 25. A função pode ser alterada de acordo com o material 

utilizado. Para simplificar nosso modelo utilizamos como parâmetro a coordenada 

radial da pá, definindo um valor máximo de 6% do raio da hélice nas regiões 
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próximas ao centro até o raio do spinner e valor mínimo de 0,4% na ponta da pá. 

A segunda condição de contorno foi definirmos uma única família de perfis em toda 

envergadura da pá. Usamos o critério de escolha da família a partir do perfil usado 

no maior número de seções. Critérios mais sofisticados considerando perfis de 

famílias diferentes podem ser implantados desde que se considerem perfis com 

aproximadamente mesma espessura máxima, evitando a criação descontinuidades.  

 

 
Fig.26 -  Forma em planta e distribuição de espessura para uma hélice bipá para aeronaves da 

categoria LSA 

 

A Figura 26 apresenta a forma em planta e ângulo de torção para uma hélice bipá. A 

linha contínua fina representa a forma em planta sem consideração da função de 

espessura ou família de perfis. Note que para valores de envergadura em torno de 

0,62 há uma mudança abrupta da forma em planta. Tal comportamento ocorre 
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devido a diferença de espessura do perfil escolhido a partir desta seção. A linha 

pontilhada foi traçada como referência onde usamos um valor médio do coeficiente 

de sustentação do perfil. A linha cheia mais grossa indica a forma em planta mais 

próxima da ótima considerando a função de espessura mínima e a família de perfis 

ARA-D. No gráfico inferior temos uma comparação entre a espessura calculada sem 

(linha fina) e com restrições (linha grossa). Note que somente a partir de 60% da 

envergadura da pá é que os perfis considerados ótimos podem ser usados.  

A razão de avanço considerada é λ = 0.2, diâmetro da hélice é 1,6 m e Kp = 0.73, 

valores compatíveis com uma aeronave da categoria ultraleve avançado. A corda 

máxima calculada possui aproximadamente 160 mm na região mais larga e 60 mm 

na ponta. O valor da ponta pode ser reduzido se otimizarmos a função de 

espessura.  

 

 
Fig.27 -  Forma em planta e distribuição de espessura para uma hélice tripá para aeronaves da 

categoria LSA 



 

86 

 

 

A Figura 27 apresenta os mesmos dados obtidos para uma hélice tripá. Note que há 

uma redução considerável na área em planta da pá, uma vez que agora temos uma 

pá a mais.  

Definida a distribuição de corda e espessura, e distribuição de carregamento ao 

longo da pá, os dados de ruído harmônico são automaticamente calculados. A 

Figura 28 apresenta a comparação do ruído harmônico gerado por hélices de 2 e 3 

pás operando nas mesmas condições. A distância lateral considerada foi de 2 m, 

com ângulo de atraso de 75º. 

 

 

Fig.28 - Comparação entre o ruído gerado por hélices bipás e tripás projetadas para uso em 
aeronaves da categoria LSA  
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Conforme esperado as hélices tripá apresentaram valores de ruído menores do que 

as bipá, em todas as harmônicas, mas diferenças maiores de até 15 db podem ser 

observados em frequências mais altas. A redução de rendimento na razão de 

avanço simulada é de aproximadamente 2%, conforme podemos observar na figura 

10 apresentada no capítulo 3.  Concluímos que a perda de desempenho associada a 

pouca redução de ruído obtido com uma hélice tripá, dificilmente justifica a 

complexidade mecânica e custos associados a sua instalação em aeronaves da 

categoria LSA. Recomendamos o uso de hélices bipás neste tipo de aeronave e que 

escolha por hélice tripá ocorra somente em função de critérios subjetivos, como a 

especificação do usuário ou restrições quanto à geração de ruído.  
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6. Conclusão 
 

Este trabalho apresentou uma metodologia simples para projeto preliminar de 

hélices considerando o desempenho e ruído gerado. Boas estimativas de 

desempenho e ruído podem ser alcançadas em pouco tempo e recursos 

computacionais. Para cálculo de desempenho utilizamos a teoria de Theodorsen e 

obtivemos valores satisfatórios para hélices projetadas para uso em pequenas 

aeronaves. Calculamos o ruído através do método no domínio da frequência, que se 

mostrou uma ótima ferramenta para estimarmos o ruído harmônico. 

Outros trabalhos publicados utilizaram a mesma metodologia para o cálculo do 

desempenho, mas o grande diferencial deste trabalho foi o acesso a um banco de 

dados aerodinâmico, que permite o projeto praticamente automático da hélice, 

usando como dados de entrada as condições de operação e potência disponível do 

motor. 

Com relação ao estudo de caso apresentado concluímos que a perda de 

desempenho associada a pouca redução de ruído e aumento de complexidade 

mecânica, demonstra que as hélices bipá apresentam mais vantagens do que as 

hélices tripa para uso em aeronaves leves.  

Como sugestão de trabalhos futuros recomendamos que o método desenvolvido 

neste trabalho seja integrado com algoritmos de otimização, permitindo o projeto de 

hélices de passo fixo com melhor relação desempenho em decolagem e cruzeiro. 

Ainda na área de otimização, algoritmos podem ser integrados para projetar hélices 

que considerem a relação desempenho / ruído. 

Também recomendamos que as rotinas de ruído sejam integradas com métodos 

mais sofisticados de cálculo de desempenho que considerem os efeitos de 

enflechamento, compressibilidade, bem como efeitos de instalação. 
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Apêndice A – Tabelas de distribuição de circulação de 

Goldstein 

 

 
Tabela 1. Função de circulação de Goldstein para B=2 
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Tabela 2. Função de circulação de Goldstein para B=3 
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Tabela 3. Função de circulação de Goldstein para B=4 



 

92 

 

 
Tabela 4. Função de circulação de Goldstein para B=5 
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Tabela 5. Função de circulação de Goldstein para B=6 
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Apêndice B – Tabelas de coeficientes de Theodorsen 

 

 
Tabela 6. Coeficiente de massa de Theodorsen 
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Tabela 7. Coeficiente ε/κ 
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Apêndice C – Valores utilizados da validação do modelo de 

ruído 

 
Tabela 8. Valores utilizados na validação do modelo de ruído. Extraído de Soderman

23
 

 
 

 

Fig. 29  - Derivadas aerdinâmicas da hélice usada na validação do modelo aerodinâmico. Extraído de 

Soderman
23
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