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Resumo. Na concepção de veículos aeroespaciais são necessárias algumas simulações e ensaios, 
que forneçam evidências objetivas de que o protótipo atende as especificações relativas à 
segurança, a performance e a confiabilidade. Entre os testes realizados no protótipo encontram-se 
os ensaios e simulações realizadas em túneis aerodinâmicos (túneis de vento). Neste artigo 
evidencia-se a importância dos túneis de vento no projeto e desenvolvimento de um veículo 
aeroespacial e especificam-se as atividades neles realizadas, bem como algumas metodologias 
empregadas com esta finalidade.  

O túnel aerodinâmico no 2 (TA-2) do Centro Técnico Aeroespacial (CTA) atua na prestação 
de serviços, visando a apoiar os projetos aeroespaciais, bem como dar suporte ao desenvolvimento 
tecnológico do país.  
 
Palavras-chaves: Túnel de vento, ensaio, modelo e aerodinâmica. 
 
 
1.  Introdução. 
 

Os túneis de vento são fundamentais para projetos aeroespaciais e pesquisas aerodinâmicas. 
Além disso, os ensaios neles realizados constituem-se atividades multidisciplinares e de alto grau de 
complexidade científico-tecnológica. 

O túnel aerodinâmico n° 2 (TA-2) é uma instalação que reproduz um escoamento de ar de 
maneira controlada (contínua ou intermitente), com baixo nível de turbulência e de modo repetitivo, 
o qual vai interagir com modelo posicionado na seção de ensaio, com baixo nível de turbulência e 
de modo repetitivo. Sendo assim, possui a finalidade de simular escoamentos ao redor dos modelos, 
determinando as cargas e interações aerodinâmicas sobre eles, e verificar se os requisitos do projeto 
foram alcançados. 

O TA-2 é classificado como um túnel baixo subsônico, pois atinge velocidades de até 500 km/h. 
Nestas condições, o ar no interior do túnel comporta-se como um fluído incompressível (a massa 
específica do ar não varia com a velocidade do escoamento). 

Na concepção e desenvolvimento de um túnel de vento baixo subsônico deve-se levar em 
consideração os princípios físicos da conservação da massa e energia.  

Em um túnel de vento a temperatura, a pressão dinâmica e a pressão barométrica, são grandezas 
que devem ser rigidamente controladas, pois são parâmetros de entrada, que possibilitam a 
determinação dos parâmetros de saída: velocidade, massa específica e a viscosidade do escoamento. 



Para a determinação das forças e momentos atuando no modelo, os túneis de vento devem 
possuir dispositivos utilizando células de cargas ou strain gage. Os sinais emitidos por estes 
sensores são condicionados, aquisitados, analisados e posteriormente reduzidos e 
adimensionalizados. 

O processo de adimensionalização dos resultados garante que os resultados obtidos, no modelo 
em escala, podem ser empregados no protótipo real. Para elaboração deste processo vale-se da 
utilização dos fundamentos da análise dimensional e da semelhança dinâmica. 

Neste artigo aborda-se-á as características físicas do túnel aerodinâmico n° 2 (TA-2) do CTA, 
bem como, os métodos utilizados para a determinação das forças e momentos atuantes no modelo e 
a sua respectiva matriz de calibração. Serão também exemplificados os processos para aquisição da 
pressão dinâmica e conseqüentemente a determinação da velocidade do escoamento. As equações 
de transferências serão utilizadas para exemplificar os três sistemas de eixos utilizados em túneis de 
vento e o processo de adimensionalização dos resultados serão demonstrados. 

Espera-se com este artigo, demonstrar a importância dos túneis de vento para o desenvolvimento 
tecnológico do setor aeroespacial, bem como prover informações de aplicação geral sobre as 
atividades neles realizadas. 

 
 

2.  Características do Túnel Aerodinâmico n° 2 (TA-2) 
  

O TA-2 é um túnel de vento baixo subsônico, ou seja, atinge velocidades de até 500 km/h. Suas 
paredes são confeccionadas em concreto armado, que confere excelente performance com relação à 
vibração estrutural.  

O TA-2 é um túnel de circuito fechado e, portanto, possui a vantagem de economizar energia, 
pois, uma vez energizado, o escoamento permanece recirculando e, devido ao fato da seção de 
ensaio ser fechada, haverá um melhor controle sobre as condições de ensaio. Este tipo de túnel 
possui a desvantagem de ser mais caro e complexo.  

O escoamento no TA-2 é gerado por um motor elétrico de 1600 hp e atinge até 400 rpm. Este 
motor possui uma hélice com 8,4 m de diâmetro e 7 pás de passo variável.  

Como o motor é elétrico, e está no interior do túnel, haverá aquecimento do escoamento. De 
modo a reduzir este aquecimento, existem (próximo às paredes e localizadas 5m a jusante da hélice) 
comportas responsáveis pela extração de ar “aquecido” do interior do túnel. Como uma parte do ar é 
retirada do interior do túnel, outras comportas - independentes daquelas e dispostas 1 m após - tem 
a função de injetar ar externo, na mesma quantidade, porém mais frio, para o interior do túnel. Com 
isto, a temperatura do escoamento permanece sob pequena variação (da ordem de 5 graus Celsius). 

 
 
 
 
 
 
 



As dimensões do TA-2 estão devidamente representadas na fig.1 abaixo: 
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Figura 1. Dimensões Externas do TA-2. 

cal onde o modelo é fixado e submetido à ação do escoamento. Esta 
por 3m de largura e 3 m de comprimento. O nível de turbulência no 
o é da ordem de 1%. A seção de ensaio do TA-2 encontra-se 

 
 

Figura 2. Seção de Ensaio do TA-2. 
 

e especificada anteriormente, o TA-2 vale-se do Princípio do Tubo de 
 convergente que possui a finalidade de diminuir a área da seção reta 



transversal ao duto e, assim, aumentar a velocidade. O tubo de Venturi encontra-se representado na 
fig.3. 
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Figura 3. Tubo de Venturi. 

 
 

3.  Determinação da Pressão Barométrica, Temperatura, Massa Específica e Viscosidade. 
 

Os valores da pressão barométrica e da temperatura são obtidos através de um sensor de pressão 
barométrica (transdutor de pressão) e um termopar, que são calibrados e rastreados a organismos 
internacionais. Estes valores são fornecidos em milivolts e são condicionados e tratados pela cadeia 
de medidas do túnel. Através dos fatores de correção, a pressão barométrica será transformada em 
milímetros de mercúrio (mmHg) e a temperatura em graus Celsius (°C). Uma vez determinada à 
pressão barométrica local e a temperatura no interior do túnel, podemos, através da equação dos 
gases perfeitos (Clasius Clayperon), obter as equações Eq. 1 e a Eq.2 e calcular a massa específica e 
a viscosidade. 
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Onde: 
ρ é a massa específica em kg/m3, 
P é a pressão absoluta em mmHg, 
T é a temperatura em graus Celsius, 
n é o número de moles, 
mol do ar ( 0,028 Kg/mol), 
R é a constante universal dos gases perfeitos ( 8,314 J/mol/K), 
v é o volume em m3.   
 
De maneira semelhante obtém-se a viscosidade absoluta. 
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 Onde: 
 µ é a viscosidade absoluta ou dinâmica (em unidades de S.I.), 



 T é a temperatura em graus Celsius.  
 
  
4.  Determinação da Pressão Dinâmica e da Velocidade do Túnel 
 
 Para a determinação da velocidade do escoamento e da pressão dinâmica recorre-se a vários 
princípios físicos.  
 Um dos princípios a ser utilizado é o Princípio da Conservação da Massa. Observando-se a fig.4 
abaixo, conclui-se que não há nem perda e nem acúmulo de massa nas seções 1 e 2, se o 
escoamento estiver em regime permanente. Portanto, a massa permanece constante.   
 

 
 

Figura 4. Simulação de Escoamento Permanente em Seção de Área Constante. 
 

 Na fig.4 temos: m1 = m2 = m = constante 
 Sendo assim, analisa-se a variação da massa ao longo do tempo. Temos: m1/t = m2/t = m/t = cte. 
 Portanto, tem-se a origem da equação da continuidade e define-se a Eq. 3, Eq. 4 e Eq 5. 
 
                                                        =                                                        (3) 
 
                                                      cteQ.Q.Q. === ρρρ 2211                                                       (4) 
 
                                                 cteA.V.A.V.A.V. === ρρρ 222111                                                 (5) 
 
 Como no caso do TA-2, considera-se que o escoamento é incompressível, portanto, a massa 
específica (ρ)  considera-se constante e a variação da temperatura  considera-se desprezível. Sendo 
assim, a equação da continuidade é definida pela Eq. 6. 
 
                                                       cteA.VA.VA.V === 2211                                                       (6) 
 
 Onde: 
 V é a velocidade do escoamento, 
 A é a área da seção transversal reta do tubo ou duto. 
 
 Outro princípio físico utilizado no TA-2 é o Princípio da Conservação da Energia. A energia 
total do escoamento é igual à soma das parcelas de energia cinética, potencial e interna, a qual 
encontra-se definida na Eq. 7. Podemos calcular a energia por unidade de volume dividindo-se 
todas as parcelas de energia por uma unidade de volume. Assim obtém-se a Eq. 8, que encontra-se 
exemplificada abaixo. 
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 Onde: 
 m é a massa do fluido do escoamento, 
 g é a aceleração da gravidade local, 
 h é a diferença de altura entre dois pontos nas linhas de corrente do escoamento, 
 p é a pressão, 
 V é a velocidade, 
 v é o volume. 
 
 A energia por unidade de volume é a definição de pressão e a massa por unidade de volume é a 
definição da massa específica. Os pontos de energia são analisados numa mesma linha de corrente, 
sendo assim, a diferença de altura é zero e a energia potencial é nula. Portanto, define-se a Eq. 9 
como sendo: 
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 Portanto, define-se a pressão dinâmica (q) como sendo a diferença entre a pressão total e a 
pressão estática. Determina-se a pressão dinâmica pela Eq. 10 e no TA-2, a mesma, é obtida pelo 
Tubo de Pitot Estático como demonstrado na fig.5. 
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Figura 5. Tubo de Pitot Estático utilizado no TA-2. 
 

 
5.  Determinação das Forças e Momentos Aerodinâmicos 

 
O TA-2 possui uma balança tipo piramidal de seis componentes, sendo 3 forças e 3 momentos. 

Esta balança é da marca Taller & Cooper e destina-se as medir as forças de sustentação, arrasto e 
lateral, e também, os momentos de arfagem, guinada e rolamento. A fig.6 exemplifica o modelo da 
Balança Taller & Cooper. 

 

 
 

Figura 6. Esquema da Balança Taller & Cooper. 



Para a calibração desta balança são utilizados uma cruz de calibração, 10 roldanas, 14 pratos e 
cabos de aço. Aplica-se nos pratos massas calibradas e assim, determina-se a força e o momento 
resultante. A montagem da cruz de calibração encontra-se representada na fig.7. 

 

 
 

Figura 7. Montagem da Cruz de Calibração da Balança. 
 
 

6.  Adimensionalização dos Resultados 
 
As forças encontradas nos fluidos em escoamento incluem aquelas forças devidas à inércia, 

viscosidade, pressão, gravidade, tensão superficial e compressibilidade.  
A razão entre duas forças quaisquer será adimensional. 
As forças de inércia são muito importantes na maioria dos problemas de mecânica dos fluidos. A 

razão entre a força de inércia e a força viscosa leva ao Número de Reynolds (Eq. 12).  
Número de Reynolds é definido como sendo a razão entre a força de inércia e a força viscosa. 
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 Onde: 

L é o diâmetro do tubo ou o comprimento característico 
 
Uma aeronave de grande porte possui um Re igual a 10 milhões. Para se igualar o Re do modelo 

ao Re da aeronave utiliza-se a Eq. 13. 
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 Se a velocidade do túnel não atingir os valores determinados pela Eq. 13, pode-se realizar um 
ensaio de meia maquete, conforme a fig.8, aumentando o L do modelo. Portanto, aumentando-se o 
L do modelo, diminui-se a velocidade a ser atingida pelo túnel para se igualar o Re. 
 



 
 

Figura 8. Ensaio de Meia Maquete. 
 
 
7.  Aplicações Aeronáuticas de um Túnel de Vento 

 
Como descrito anteriormente, os túneis de vento destinam-se a medir cargas aerodinâmicas 

através da reprodução do escoamento sob o corpo a ser ensaiado. Os ensaios aerodinâmicos 
destinam-se a determinar as forças de sustentação, arrasto e lateral. Determinam-se, também, os 
momentos de rolamento arfagem e guinada. O modelo pode ser girado em um ângulo ± β, ou seja, 
simulando uma guinada  e também, pode ser girado em um ângulo ± α, simulando o protótipo 
cabrando ou picando. Com esses procedimentos podemos levantar curvas extremamente 
importantes para a análise do comportamento aerodinâmico de uma aeronave, tais como: Curva CL 
x Alfa e a Curva Polar de Arrasto. O aerofólio Clark Y possui a curva polar de arrasto demonstrado 
na fig.9. 

 

 
 

Figura 9. Curva Polar de Arrasto do Aerofólio Clark Y. 
 



 
 

Figura 10. Maquete da Aeronave F-18E no Langley Research Center NASA 
 
 

8.  Aplicações Automobilística de um Túnel de Vento 
 
As indústrias automobilísticas utilizam-se dos túneis de vento para proporcionar as melhores 

formas aerodinâmicas para os seus veículos. Um projeto automobilístico leva em consideração as 
formas aerodinâmicas, pois as mesmas, proporcionam um maior ou um menor arrasto e uma maior 
ou menor aderência do veículo ao solo. Tais propriedades implicam em maior ou menor consumo 
de combustível e também na segurança do automóvel. Baseado nestes fatores a indústria 
automotiva testa seus veículo em túneis apropriados para esta finalidade. Ensaios de veículos em 
túneis de vento estão demonstrados na fig.11 e fig.12. 

 

 
 

Figura 11. Ensaio de Visualização com Fumaça. 
 



 
 

Figura 12. Ensaio para Determinação de Cargas Aerodinâmicas 
 
 

9.  Ensaios Não Usuais Realizados em Túneis de Vento 
 
A diversidade de corpos, que são submetidos aos efeitos de fluido escoando, é muito grande. 

Muitas vezes, estes corpos devem ser ensaiados em túneis de vento para se certificar de que sua 
performance atinge as metas especificadas ou se sua estrutura resiste às cargas e esforços a que são 
submetidos. Cita-se como exemplo o efeito do escoamento sobre uma bola de futebol (fig.13), a 
ação do vento sobre uma ponte, navios, casas, edifícios e antenas (fig.14). Ensaios deste tipo são 
menos usuais, mas já foram realizados com sucesso no TA-2. 

 

 
 

Figura 13. Ensaio de Uma Bola de Futebol 
 



 
 

Figura 14. Ensaio de Uma Antena 
 
 

10. Túneis de vento no Mundo 
 
Existem inúmeros túneis de vento espalhados pelo mundo. Estes túneis são das mais variadas 

dimensões, faixas de velocidade e aplicações. Sabe-se que quanto maior for o desenvolvimento 
tecnológico de um país, maior será o número de túneis operacionais existente. Desta forma, ratifica-
se a grande importância que os túneis de vento possuem para o desenvolvimento científico e 
tecnológico de uma nação.  

Os túneis de grandes dimensões e que conseguem abrigar na sua seção de ensaio um modelo de 
tamanho real, ou até mesmo a própria aeronave, são chamados de  “Full Scale”. 

Existem também os Túneis Pressurizados, que possuem a finalidade de aumentar o número de 
Reynolds. Pressurizando o escoamento, aumenta-se a massa específica (ρ) e, assim, eleva-se o Re. 

 

                                                                     µ
R=                                                                                  (14) 
ρL

 
Com a diminuição da temperatura do escoamento, a viscosidade absoluta (µ) também irá 

diminuir, elevando o número de Reynolds. Como exemplo, os Túneis Criogênicos, que possuem 
injeção de nitrogênio em seu interior, permitindo a redução na temperatura do escoamento para (–
180 °C). Com isto, o número de Reynolds pode ser aumentado em até 20 vezes. 

As figuras a seguir mostram os túneis de alguns países. 
 



 
 

Figura 15. Túnel Aerodinâmico 2 – São José dos Campos –Brasil 
 
 

 
 

Figura 16. DNW – Alemanha 
 
 



 
 

Figura 17. Túnel Full Scale – Nasa Langley - USA 
 
 

11. Conclusão. 
12.  
13. No início do século XX, quando os programas computacionais ainda não existiam, 

iniciaram-se os estudos para utilização de maquetes na solução de problemas envolvendo 
escoamentos e que não admitiam uma solução analítica. Atualmente, a Engenharia faz uso e 
confia nos dados obtidos a partir de modelos testados em túneis de vento. A justificativa 
para a crescente utilização dos diversos tipos de túneis de vento deve-se ao custo do modelo 
ser significativamente menor do que o protótipo. Além disso, alguns cálculos analíticos só 
podem ser realizados por aproximação, e neste ponto, os testes realizados em túneis de vento 
podem atribuir resultados mais confiáveis e seguros ao projeto. Embora os softwares 
desenvolvidos para cálculos de fenômenos envolvendo fluidos sejam aperfeiçoados 
freqüentemente, é praticamente impossível, desenvolver e projetar um protótipo aeroespacial 
baseado somente nesta metodologia. Conseqüentemente, a indústria aeroespacial projeta e 
desenvolve seus produtos, valendo-se dos cálculos analíticos teóricos, dos dados obtidos nos 
ensaios em vôo e nos túneis de vento. Portanto, os túneis de vento são ferramentas essenciais 
para o desenvolvimento tecnológico da indústria aeroespacial nacional. 
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