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Sustentação, Vorticidade e Entropia 

LIFTING, VORTICITY AND ENTROPY 

Osvaldo Missiato, Oswaldo Melo Souza Filho e Celso Luis Levada 

Divisão de Ensino, Academia da Força Aérea, Pirassununga, SP, Brasil 

Muitos autores ao criticarem a explicação convencional da sustentação da asa, usando a lei de Bernoulli, cometem igual equívoco 
permanecendo no âmbito da mecânica e ignorando os efeitos da viscosidade na geração de forças. Por se tratar de um processo 
irreversível, afirmamos que não é possível gerar sustentação, sem que haja aumento da entropia. E para um aumento da entropia 
deve-se considerar a viscosidade e a vorticidade. 
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Many authors at criticizing the conventional explanation of aerodynamic lift based on Bernoulli's law, commit the same mistake 
laying within the scope of mechanics and ignoring the effects of viscosity in the generation of forces. Because it is an irreversible 
process, we affirm that it is not possible to generate lift without increasing entropy. And for an increase of entropy it must be 
considered the viscosity and vorticity. 
Keywords: viscosity, vorticity, lifting, entropy. 

INTRODUÇÃO 

A sustentação é uma força extraordinária, principalmente quando se tenta compreender como é possível que uma 

aeronave, como um Airbus, possa decolar e voar de modo tão suave. 

A força de sustentação é a componente da força aerodinâmica que atua na direção perpendicular ao escoamento 

do ar. A outra componente da força aerodinâmica é o arrasto que atua em direção contrária ao movimento do corpo. 

Ambas dependem das distribuições de pressão e das tensões cisalhantes (FOX e McDONALD, 2001; ANDERSON JR., 

2004). 

A força de sustentação L pode ser representada por: 

L = CL ρ v
2
 S / 2, 

onde CL é o coeficiente de sustentação (determinado para cada perfil de asa e que varia de acordo com o ângulo de 

ataque), ρ é a massa específica do ar; S é a área projetada sobre o plano perpendicular à direção do vento e v é a 

velocidade do vento em relação ao perfil  aerodinâmico (vento relativo). 

CIRCULAÇÃO, VORTICIDADE E TURBULÊNCIA 

Allen (1982) comenta que quando se produz um fluxo ideal ao redor de um cilindro, tal que todas as linhas de 

fluxo são círculos concêntricos, o movimento observado é definido como circulação. Segundo outros autores a 

circulação é um conceito matemático aplicado ao escoamento dos fluidos: a integral de linha do produto escalar da 

velocidade v com o elemento de linha dl (WELTNER et al, 2001). Se essa integração for realizada ao longo de um 

caminho fechado e não for nula, o seu valor é a circulação, Γ, isto é: 

Γ = ∮v.dl .  

Considerando-se esta grandeza constante em toda a região do escoamento de um fluxo ideal, a velocidade é 

inversamente proporcional ao raio, v = Γ/2πr. Se o fluxo de circulação em volta do cilindro é superposto por um fluxo 
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linear sobre o cilindro é produzida uma força de sustentação perpendicularmente ao sentido do fluxo. Vórtice é uma 

porção do fluido em movimento de rotação e vorticidade, ω, é a medida do movimento rotacional de um pequeno 

elemento de fluido, cujo valor numérico é igual a duas vezes o valor da velocidade média angular, ω = 2<Ω>. Em 

termos vetoriais a vorticidade é definida como o rotacional do vetor velocidade,  

ω = ∇∇∇∇xv. 

A vorticidade aparece também na turbulência que é um fluxo de um fluido caracterizado por mudanças caóticas 

e estocásticas de propriedades. A turbulência se traduz na flutuação irregular da velocidade que se sobrepõem à do fluxo 

(ALLEN, 1982) e dela não trataremos neste trabalho. 

Existem autores que apresentam a circulação como causa da distribuição das velocidades em torno da asa, mas 

outros a consideram apenas uma descrição matemática da distribuição de velocidades, mas não uma explicação do 

fenômeno. Kutta e Joukowski (WELTNER et al, 2001) mostraram, separadamente, que a circulação Γ e a sustentação L 

estão relacionadas. A fórmula da sustentação que encontraram, denominada de teorema de Kutta–Joukowski, é assim 

escrita: 

L = ρvΓ , 

onde v é a velocidade do vento relativo ou do escoamento não perturbado, ρ é a massa específica do ar e L é a 

sustentação por unidade de comprimento (L/l). Note que sem circulação não há sustentação e que para haver circulação 

é preciso que haja viscosidade! A idéia é mais ou menos equivalente como caminhar: para ir para frente é preciso 

empurrar o piso para trás. A origem viscosa da teoria da circulação é reconhecida há muito tempo, principalmente 

devido à Von Kárman, Millikan, Howardh, Sears etc, os quais reconheceram alguns aspectos dos fenômenos viscosos 

que produzem a circulação (WU, 1981). 

A CAUSA DA FORÇA DE SUSTENTAÇÃO 

Anderson Jr. (2001) no livro Fundamentals Aerodynamics escreve na p. 294: 

Enfatizamos que a força aerodinâmica resultante em um corpo imerso em um fluxo é devido ao efeito 
líquido da integração das distribuições de pressão e das tensões de cisalhamento sobre a superfície do 
corpo. Além disso, anotamos que essa sustentação em uma superfície do aerofólio é primeiramente 
devido à distribuição de pressão de superfície e que o cisalhamento não tem virtualmente nenhum 
efeito sobre a sustentação. É fácil ver por que. Considere, por exemplo, um aerofólio padrão. Recorde 
que a pressão atua normal à superfície, e para estas superfícies de sustentação o sentido desta pressão 
normal está essencialmente na vertical, isto é, na direção da sustentação. Ao contrário, o cisalhamento 
atua tangencialmente à superfície, e para estas superfícies de sustentação a direção desta tensão de 
cisalhamento tangencial está principalmente no sentido horizontal, isto é, o sentido do arrasto. Assim 
sendo, a pressão é o elemento dominante para geração da sustentação e a tensão de cisalhamento tem 
um efeito insignificante sobre a sustentação. 

Entretanto, se vivêssemos em um mundo perfeitamente invíscido a superfície de um aerofólio não produziria 

sustentação. Certamente, a presença de viscosidade é a razão fundamental pela qual temos a sustentação. A viscosidade 

produz a circulação e esta gera a sustentação segundo o teorema de Kutta–Joukowski. Isto parece ser estranho, até 

mesmo contraditório levando-se em consideração o que falou o autor acima sobre a insignificância do cisalhamento na 

geração da sustentação. O que acontece então? A resposta é que na vida real, esta é a maneira que a natureza encontrou 

para tornar o fluxo mais suave no bordo de fuga, ou seja, é o mecanismo que a natureza utiliza para não dar velocidade 

infinita no bordo de fuga. A natureza impõe a condição de Kutta, por meio da viscosidade (ANDERSON JR., 2001). 

Assim, somos levados à situação mais irônica que possa parecer, ou seja, o cálculo da distribuição de pressão na 

superfície gera sustentação, embora a sustentação não possa existir em um mundo invíscido pelas condições de Kutta. 

Seguindo as condições de Kutta, podemos dizer que sem viscosidade não podemos ter sustentação, por não ter 

circulação. Outra observação importante a ser feita é que sem potência não se pode gerar sustentação. 
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A TEORIA DA CAMADA-LIMITE DE LUDWIG PRANDTL 

Os efeitos físicos, que envolveram a força de sustentação descobertos, a partir do início do século passado foram 

de fundamental importância no desenvolvimento da teoria de voo, especialmente a partir da teoria da camada-limite, 

formulada por Ludwig Prandtl (1874-1953) em uma palestra seminal proferida no congresso matemático de Heidelberg 

em 1904 e intitulada, “Sobre o Movimento de um Fluido com atrito muito pequeno”. Prandtl constata que para um dado 

escoamento, a teoria clássica dos fluidos poderia ser aplicada em uma região muito estreita, denominada camada limite, 

adjacente à parede onde os efeitos viscosos deveriam ser considerados (fora da camada limite aplica-se o escoamento 

potencial). 

Prandtl fez algumas simplificações das equações de Navier-Stokes, e analisou a parte do escoamento em que a 

viscosidade é significativa. Compreendendo melhor os detalhes técnicos da camada limite pode-se então tratar 

problemas tão difíceis como a separação de escoamentos e os mecanismos físicos por trás da condição de Kutta.  

Não podemos esquecer que a camada limite é a região do escoamento onde o fluido interage mecanicamente e 

termicamente com o sólido. Portanto, o reconhecimento da existência da camada limite constituiu-se no primeiro passo 

para o entendimento dos mecanismos de atrito na parede e troca de calor, daí as variações de entropia (FREIRE, 2010). 

Constata-se, também, que para elevados números de Reynolds a camada cisalhante deve ser muito fina, ou seja, 

quando os escoamentos acontecem a grandes números de Reynolds, os efeitos viscosos só são de grande importância na 

região da camada-limite. 

A literatura sobre camada limite e sustentação é vastíssima e inúmeros autores discutem o tema (PRANDTL, 

1953; SCHLICHTING e GERSTEN, 1979; MUNSON et al, 2004). Podemos deduzir que um corpo imerso na corrente 

de escoamento de um fluido experimenta forças e momentos resultantes dessa interação (MUNSON et al, 2004). A 

característica do escoamento em torno de um corpo depende de vários parâmetros como: forma do corpo, velocidade, 

orientação e propriedades do fluido que escoa sobre o corpo. Os parâmetros mais importantes para descrever o 

escoamento de ar sobre um corpo são: o número de Reynolds e o número de Mach.  

Na região da camada limite, atua uma tensão de cisalhamento, τ. Para um fluido newtoniano, τ é diretamente 

proporcional ao gradiente de velocidades, du/dy, e o coeficiente de proporcionalidade µ representa a viscosidade 

dinâmica do fluido, a qual depende da temperatura.  

A viscosidade do ar faz com que as partículas próximas do perfil aerodinâmico tenham aderência de modo que a 

velocidade destas partículas tende a zero. Afastando-se um pouco da região de aderência as partículas são freadas, 

devido à fricção entre elas, mas com intensidade bem menor. Quanto mais se afasta da superfície do aerofólio maior 

será a velocidade das partículas de ar, de modo que a certa distância dele o fluxo mantém a mesma velocidade do vento 

relativo. 

Para Oliveira (2009) os vórtices são caracterizados por um escoamento circular de grande velocidade, com uma 

grande carga de energia cinética, pelo que podem transferir parte dessa energia para a “camada-limite”, evitando a sua 

estagnação precoce e a separação. Esta transferência de energia à “camada-limite” possibilita um aumento do ângulo de 

ataque e, por consequência, da sustentação, sem que o avião entre em “perda”, porém à custa de uma força de 

resistência aerodinâmica acrescida. 

Quando ocorre a separação da camada limite, o escoamento é muito turbulento e há, até, inversão de sentido do 

fluxo, causando uma diminuição drástica da força de sustentação, aumento de arrasto de pressão e perda de controle e 

estabilidade. Townsend (apud LAMESA e SOARES, 1976) sugeriu que a vorticidade do escoamento médio e o 

conteúdo de energia dos movimentos turbulentos devem-se a turbilhões coerentes anisotrópicos (“attached eddies”). 

Estes se acham envolvidos por um fluido contendo turbilhões de escalas bem menores, estatisticamente isotrópicos. 
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Inúmeros experimentos de campo e laboratório, realizados nas últimas três décadas, sugerem que os turbilhões 

organizados e coerentes são responsáveis pela maior parte da transferência de calor e momentum nos escoamentos da 

camada limite (CL). Verifica-se ainda que, superpostos a estes movimentos coerentes, há turbilhões menos organizados 

de pequena escala. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para Rosa (2009), a viscosidade é a responsável pela geração de vorticidade na região da camada limite e isto se 

deve ao fato do não escorregamento do fluido nos contornos do corpo. A vorticidade se concentra na camada limite 

estando sujeita tanto à difusão por ação da viscosidade como à convecção, por ação das forças de inércia do escoamento 

de acordo com a equação de transporte de vorticidade: 

(Dω/Dt) = (ω. ∇∇∇∇)V + υ ∇
2
 ω , 

onde ω é a vorticidade, υ é a viscosidade cinemática, V é a velocidade do fluido, o termo (ω.∇∇∇∇)V representa a 

convecção e o termo υ ∇2
 ω representa a difusão. 

A espessura da camada limite pode ser utilizada como uma medida da difusão da vorticidade no escoamento. 

Grandes espessuras de camada limite indicam que a vorticidade teve bastante tempo para difundir-se, enquanto que 

pequenas espessuras indicam que a convecção da vorticidade é mais importante, não dando tempo para que a esta se 

difunda. De um modo geral, o transporte de vorticidade é balanceado pela difusão da vorticidade e pelo termo de 

produção ou destruição de vorticidade. Este mecanismo, não revelado pela formulação com variáveis primitivas, 

representa uma amplificação e uma rotação ou redistribuição do vetor vorticidade pela taxa de deformação. A variação 

da entropia pode ser decorrente do fluxo de calor por condução, da dissipação viscosa, de outras fontes de calor e 

demais irreversibilidades. Para o problema da sustentação, interessa-nos verificar a variação da entropia decorrente da 

dissipação viscosa. 

Um processo mecânico de fricção para converter a energia mecânica do movimento em energia térmica tende a 

um aquecimento, ou seja, tende a aumentar a temperatura. Podemos dizer que a energia dissipada por fricção por se 

tratar de um processo irreversível leva a um aumento da entropia. Por outro lado o aumento da entropia também está 

relacionado com a circulação. 

(dΓ/dt) = − ∮ (dp/ρ), 

e da relação T dS = cp dT − (dp/ρg), o seguinte resultado(DOMMASCH, 1953, p. 174-5): 

(dΓ/dt) = g ∮TdS, 

onde Г é a circulação, T a temperatura, S é a entropia, cp é o calor específico a pressão constante, p é a pressão e g é a 

aceleração da gravidade. Sendo assim, se não há variação na entropia não há variação na circulação. Portanto, o 

movimento rotacional é resultado de uma mudança na entropia a menos que o escoamento seja isotérmico. 

O caso particular de esta variação ser nula, ou seja, (dГ/dt)=0 constitui o teorema de Kelvin, tratado no livro 

Dinâmica de Fluidos de Hugles, W. H. pag.153. 

De acordo com a condição de Kutta e com o teorema de Kutta–Joukowski para haver sustentação é necessário 

que haja viscosidade e circulação. Portanto, para ocorrer sustentação em um aerofólio é necessário que aconteça um 

aumento na entropia, a qual pode ser vista pelo resultado acima de Dommasch. Assim, se não há variação na entropia 

não há variação na circulação. Em um mundo invíscido, puramente mecânico, não teria sentido falar de irreversibilidade 
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(um resultado termodinâmico), pois não teria fricção, nem calor e, consequentemente, não teria arrasto e nem 

sustentação. Finalmente poder-se-ia indagar que sendo um processo irreversível a temperatura deveria aumentar sobre a 

superfície do corpo. Não se deve esquecer, entretanto, que o corpo está em movimento relativo e que neste caso ele 

tende a se resfriar devido ao movimento. 
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