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1. Resumo 

Este trabalho tem a finalidade de estudar um módulo didático para ensaios 

em perfis aerodinâmicos simulando as condições impostas por um túnel de vento. 

Como proposta inicial está sendo feita uma adequação de um túnel existente para 

estudo de distribuição de pressão em torno de um perfil aerodinâmico. Duas escalas 

de perfis serão avaliadas com o objetivo de se estudar a ampliação de escalas 

através de equações adimensionais. Ajustes nas dimensões dos dutos e adequação 

de um módulo em acrílico devem viabilizar o estudo de ampliação de escala em 

testes com perfis aerodinâmicos. 

2. Introdução 

Os túneis de vento são importantes para o desenvolvimento de estudos no 

campo da aerodinâmica, testando modelos observando o comportamento dos 

mesmos perante a ação do ar. Usualmente são utilizados para estudo em protótipos 

de carros, aviões, pontes, dentre outros.  O objetivo do túnel produz uma corrente de 

ar cuja ação sobre o corpo deverá produzir gradientes de pressão e velocidade.  

Os modelos são normalmente testados em escalas reduzidas em objeto 

original, quando os testes são feitos os dados não podem ser extrapolados 

diretamente para o protótipo em escala natural, sendo necessárias as relações de 

semelhança. 

3. Objetivo 

O objetivo deste projeto tem como finalidade a montagem de um módulo 

didático para ensaios em perfis aerodinâmicos, simulando as condições impostas 

por um túnel de vento. A figura 1 apresenta o túnel de vento existente.  

 

Figura 1 – Túnel existente. 

 



4. Metodologia 

Este trabalho propõe a medição da distribuição de pressão ao redor de dois 

perfis de escalas diferentes, montados em um duto de seção retangular, submetidos 

às forças aerodinâmicas. Para a realização dos testes deve ser feita a montagem 

dos perfis a serem ensaiados nos dutos de seção retangular; a adequação dos tubos 

em U para as tomadas de pressão no perfil, a montagem de um tubo de Pitot para 

determinar o perfil de velocidade na seção de ensaio e a verificação das condições 

de funcionamento do ventilador. 

No ensaio do perfil aerodinâmico serão medidas as pressões nos sete pontos 

colocados entre o bordo de ataque e o bordo de fuga. O ângulo de ataque do perfil 

será alterado, verificando sua influência no campo de pressões ao redor de sua 

geometria. 

5. Desenvolvimento 

O módulo didático é utilizado pelo laboratório de mecânica dos fluidos da 

Universidade, tanto para estudos de escoamento do ar em tubulação quanto para 

ensaios aerodinâmicos em perfis.  

Foi feita uma adequação das distâncias das tomadas de pressão para evitar 

erros pela perturbação do escoamento em função das singularidades existentes.  Na 

montagem antiga, as placas de orifício estavam colocadas junto às válvulas de 

controle de vazão de cada tubulação, fornecendo um valor de diferencial de pressão 

incorreto durante a realização de um experimento.  

Os perfis para realização de ensaios aerodinâmicos estão sendo adaptados 

nas seções retangulares para viabilizar o início dos ensaios, conforme figuras 2 e 3.  

 

 

 

 

Figura 2 – Perfil da seção menor  Figura 3 – Perfil da seção maior 

 



Para ambos os perfis estão sendo feitas adaptações para estudo das 

distribuições de pressão com a variação do ângulo de ataque do perfil, conforme 

figura 4. 

 

 

 

 

Figura 4 – Suporte para variação do ângulo de ataque do perfil. 

 

6. Resultados preliminares 

Até o presente momento foi realizada a manutenção e os trabalhos de 

usinagem e soldagem para adequação dos ensaios. Testes isolados estão sendo 

feitos para a determinação de parâmetros do escoamento, tais como a medição de 

velocidade por Pitot e por meio de um anemômetro.  
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