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A FÍSICA E A FÓRMULA 1

Aprenda um pouco sobre o som do motor
de um carro de Fórmula 1. [pág 2]

Saiba o que a F1 trouxe de benefício para o
setor automotivo. [pág 3]

Entenda o motivo pelo qual os carros de
Fórmula 1 não saem voando mesmo em
altas velocidades. [pág 3]
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Não jogue esse impresso em via pública.4

Entenda o que significam as palavras em negrito e aprenda mais acessando:

www.fisica.alegre.ufes.br/jornal-do-pibid

Fique ligado! A última corrida do ano, na Fórmula 1, será dia 23 de
novembro em Abu Dhabi. Você poderá assisti-la pelo canal aberto de TV.
Não perca essa corrida, será eletrizante.

NOTÍCIAS

Se o coeficiente de arrasto dos carros de Fórmula 1 é alto, ele não é
um fator determinante para a velocidade dos F1, quais os
verdadeiros fatores que tornam esses carros rápidos como são?

QUESTÃO DESAFIO

RACHA-CUCA
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Figura 1: Logo da Fórmula 1 em 2014

01) MATERIAL QUE
COMPÕE A CÁPSULA
DE SOBREVIVÊNCIA.
02) EFEITO SONORO
PERCEBIDO NO SOM
DO MOTOR DO F1 EM
MOVIMENTO?
03) CIDADE ONDE
INICIOU-SE A F 1.
04) PILOTO
BRASILEIRO.
05) FORÇA QUE FAZ
UM CARRO DE F1
FICAR NO CHÃO.
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A F1 em poucas palavras
As corridas com essa marca iniciaram-se em 1950 em

Silverstone, Inglaterra, as regras passariam a ser iguais a todos os
pilotos e haveria um título para o vencedor. Dentro da história da F1, o
Brasil possui oito títulos, três conquistados por Ayrton Senna, três por
Nelson Piquet e dois por Emerson Fittipaldi. A F1 é importantíssima
para o desenvolvimento tecnológico, usa ciências em seu altíssimo
nível, comtribuições significativas principalmente para o setor
automobilístico. Com ela podemos aprender muita física, pois
fenômenos pouco perceptíveis nas velocidades dos carros de passeio,
são aplicados em carros de Fórmula 1.

Da Fórmula 1 para as Ruas

surpreendentes. Neste exemplo, tivemos investimentos fortes em novos
materiais como a fibra de carbono em substituição ao alumínio, fibra
de vidro e aço. Esse novo material, além de melhorar o desempenho,
são bons para segurança, inclusive a “cápsula de sobrevivência” para o
piloto é feita com novos materiais. E conforme a tecnologia se
populariza, materiais novos vem também para os carros de passeio.

A F1 ao longo de sua história
deu inúmeras contribuições para
o setor automobilístico. Desde
dispositivos simplies como o
cinto de segurança e freios a
disco, até itens mais sofisticados
como controle de tração, câmbio
automático, nova tecnologia de
motores e dos pneus. Muitas
vezes ideias simples como a
relação massa/potência podem
ter consequências tecnológicas

O som dos motores

Voando com a F1
Já notou que nossos carros

estão mais “redondos”? Desta
forma o ar flui com menor
resistência ao redor do carro,
diminui o coeficiente de
arrasto (Cx), por sua vez
diminuindo a força de arrasto e
melhorando o desempenho do
veículo. Os carros mais antigos
“quadradões” possuíam Cx em
torno de 0,40. Enquanto os
atuais carros podem ter Cx em
torno de 0,30. Os veículos com
os melhores CX do mundo estão
na faixa de 0.20. Essas pequenas
diferenças nos valores do Cx,
fazem o veículo ganhar mais
velocidade, diminiuir o consumo
e exigir menos do motor.

Intuitivamente imagina-se que nos
carros de F1 o Cx seja bem pequeno
para que o carro seja mais rápido,
porém essa intuição está errada pois
o Cx de um F1 é por volta 1,80.
Ocorre que nos F1 os engenheiros
não tentam diminuir a força de
arrasto, mas a usam para manter o
carro no chão. Essa força é tamanha
que um carro de F1 em sua
velocidade máxima poderia correr
sem cair em paredes ou túneis de
cabeça para baixo. As partes vitais
para o controle da força de arrasto e
da estabilidade do F1 são os
aerofólios dianteiro e trazeiro,
historicamente houveram acidentes
na F1 por perda de aerofólio em que
o carro literalmente saiu voando.

Nas corridas de Fórmula 1 há um som inconfundível, que é o som
que vem dos motores dos carros. Esse som tem mudado em alguns
aspectos. Conforme a tecnologia empregada o motor vai mudando,
porém algo inconfundível e que nunca mudará é o som comparativo da
aproxiamação e afastamento do F1. Seja ao vivo ou pela televisão, a
mudança é perceptível, pois quando o carro se aproxima o som fica
mais agudo e ao se afastar o som fica mais grave. Sons mais agudos
correspondem a frequências maiores nas ondas sonoras e sons graves
correspondem a frequências menores. A situação descrita acima é um
fenômeno conhecido como Efeito Doppler e ocorre devido a uma
alteração na frequência, que é uma consequência do movimento
relativo do carro de Fórmula 1 (fonte sonora) e você/microfone (o
observador). Ocorre que o motor do carro emite ondas sonoras, quando
as frentes de onda se tornam mais próximas umas das outras, a
frequência aumenta e o som ouvido será mais agudo, veja a figura 2.
Quando o carro se
afasta as frentes de
onda ficam mais longe
umas das outras, a
frequência diminui e o
som fica grave. Quer
saber mais sobre o
Efeito Doppler, visite a
versão online.

Figura 3: Cápsula de sobrevivência.

Figura 2: Ao lado o Efeito
Doppler no carro da F1.




