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RESUMO:

A resistência ao avanço de embarcações de planeio é um fator limitante do seu
desempenho e sua estimativa ainda depende de diversos métodos empíricos
desenvolvidos ao longo do século XX. A melhor compreensão dos fatores que contribuem
para o aumento da resistência ao avanço deste tipo de embarcação pode ser obtida
através de simulações numéricas. Este trabalho visa o estudo da resistência ao avanço de
cascos planantes através da comparação de métodos empíricos disponíveis na literatura e
de simulações com embarcações projetadas e impressas em uma impressora 3D.
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INTRODUÇÃO

Atualmente existem cerca de 2660 embarcações de navegação interior registradas

na ANTAQ, dividias em 35 categorias referentes ao tipo de embarcação e a sua utilização,

sendo as de maiores quantidades as balsas (1.135), os empurradores/rebocadores (736),

barcaça (312), lanchas (155) e as chatas (108). Das 214 embarcações restantes, vale a

pena destacar as embarcações de passageiros/carga geral (75), somente passageiro (40)

e a catamarãs (3). Como é possível observar, o número de catamarãs é muito menor do

que as lanchas, categoria na qual se encontram os expressos.

Segundo a Organização Marítima Internacional (OMI), os fatores que afetam a

eficiência energética do navio são: capacidade de carga e distância/viagem. Diariamente o

mercado mundial oscila seus preços, influenciando no preço dos combustíveis utilizados

pelos navios, assim como o preço dos fretes, portanto não só fatores técnicos do navio

definem o seu desempenho (Wong et al, 2007).

As embarcações de planeio, como as lanchas, são meios de transporte de

passageiros e cargas leves tendo a velocidade como seu principal atributo. Seu advento

data do início do século XX, com nomes como o de Gar Wood, responsável por avanços

no estudo de propulsão e de estabilidade de barcos de alta velocidade. Embora

caracterizadas tipicamente como embarcações de recreio, as lanchas servem um nicho

maior, uma vez que possuem o diferencial de locomoção rápida se comparadas a

embarcações deslocantes, podendo assim atuar como barcos de apoio a manobras,

resgate, proteção, entre outros.

O desempenho dos tipos de embarcação citado é atingido devido ao fenômeno do

planeio, onde a embarcação, na medida em que ganha velocidade, desliza sobre a água

ao invés de apenas deslocá-la. Ao iniciar o planeio, a superfície exposta à água reduz,

resultando em uma diminuição da resistência ao avanço da embarcação. A resistência ao

avanço consiste na força resultante que se opõe ao movimento da embarcação, de

sentido contrário ao empuxo do propulsor e à velocidade de avanço. O estudo da

resistência permite o dimensionamento eficiente da embarcação, assim como a estimativa

da potência instalada e outros fatores a serem considerados durante o projeto.



OBJETIVO

Criar diversos modelos tridimensionais de diferentes tipos de barcos para medir o

processo de decolamento (movimento heave) da proa de acordo com o tipo de fundo, tipo

de proa, peso, velocidade do barco, distribuição de peso, entre outros. A partir disso

pretende-se montar um sensor que detecte os riscos envolvidos com este movimento e

regule automaticamente o deslocamento do barco.

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

Quando os barcos atingem uma certa velocidade, eles decolam (movimento heave).

Decolar significa que a proa (parte frontal do barco) levanta e a popa (parte traseira do

barco) é rebaixada. Os barcos maiores, por exemplo, de 28 pés para cima costumam

empinar mais que os barcos menores. O tipo de barco influencia nesse movimento,

pequenas modificações podem melhorar este processo?

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia)

Serão produzidos alguns modelos de barcos em impressora 3D, estes modelos

serão acoplados a pequenos motores e serão medidos através de registros fotográficos o

movimento de heave (decolar da proa), serão avaliados dados de peso, forma do barco,

velocidade obtida por cada um e distribuição de peso. Os dados serão analisados através

de correlação de curvas estatísticas elaboradas em Excel.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foi feito até o momento uma análise sobre os tipos de proas e tipos de fundo que

serão testados, os resultados podem ser observados nas figuras abaixo.

Até o momento não existem resultados em relação ao movimento de heave do

barco, o que deve ser feito nos próximos meses.



Figura 1 e 2 - Modelo de barco a ser testado impresso em impressora 3D

Figura 3 e 4 - Segundo modelo de barco que impresso que será testado nos

próximos meses.

A figuras de 1 a 4 demonstram alguns dos protótipos que foram selecionados e

impressos em 3D para a realização dos testes hidrodinâmicos, que devem ser inciados

ainda no mês de novembro.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

É o fechamento do trabalho. Neste tópico deve-se retomar os objetivos que foram

elaborados e as razões que foram evidenciadas na justificativa, interpretando de maneira

crítica e criativa todas as informações que foram coletadas, tanto bibliográficas quanto as

da pesquisa de campo. Deve estar claro se, na conclusão do(s) autor(es), esses objetivos

foram alcançados e se a hipótese inicial da pesquisa foi atingida. É muito importante que o

ponto de vista do autor esteja evidente nesta etapa, incluindo a manifestação sobre a

satisfação, ou não, em relação aos resultados alcançados. É interessante que o autor faça

o relato das maiores dificuldades encontradas para a execução da pesquisa e, também,

faça sugestões para novas pesquisas que reforcem ou ampliem o tema.
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