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RESUMO
A utilização de aerogerador está em plena expansão e as pesquisas no campo
aerodinâmico são fundamentais, uma vez que a aplicação de túneis de vento é uma
pratica bastante eficaz no projeto de pás. O túnel de vento é um equipamento
utilizado em testes aerodinâmicos para verificar a eficiência, resistência ou
capacidade de uma parte ou mesmo de um todo sem a necessidade de haver
movimento dos objetos, apenas o vento percorre a seção de testes e atinge o
modelo. Sabe-se que a aplicação de túneis de vento em laboratórios de projeto para
ensaio de sistemas aerodinâmicos é um recurso muito eficaz nas pesquisas e testes
dos protótipos de pás e aerogeradores, pois ensaiar protótipos nas condições de
vento ao ar livre não é muito eficaz, pelo fato de depender das condições climáticas
e da velocidade do vento local que não é constante, dificultando o monitoramente e
coleta de informações para determinar a eficiência de um protótipo. Esta pesquisa
apresenta o desenvolvimento do projeto mecânico de um túnel de vento, visando
desenvolver tecnologia na área de aerogeradores, bem como para realizar testes
aerodinâmicos.
Palavras-Chave: Aerogerador, Pás, Protótipo, Dimensionamento.
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ABSTRACT
The use of wind turbine is in full expansion and research in the aerodynamic field is
fundamental, since the application of wind tunnels is a very effective practice in the
design of blades. The wind tunnel is an equipment used in aerodynamic tests to
check the efficiency, strength or capacity of a part or even a whole without the need
for movement of the objects, only the wind travels through the test section and
reaches the model. It is known that the application of wind tunnels in aerodynamic
systems testing laboratories is a very effective resource in the research and testing of
blade and wind turbine prototypes, because testing prototypes in open-air wind
conditions is not very effective, because it depends on weather conditions and local
wind velocity that is not constant, making it difficult to monitor and collect information
to determine the efficiency of a prototype. This research presents the development of
the mechanical design of a wind tunnel, aiming to develop technology in the field of
aerogenerators, as well as to perform aerodynamic tests.
Keywords: Wind turbine, Blades, Prototype, Sizing.
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1 INTRODUÇÃO
O crescente aumento no consumo da energia elétrica demanda cada vez
mais produção para suprir o mercado, sendo que, as fontes para geração de energia
limpa são as principais fornecedoras. A utilização de aerogerador está em plena
expansão e as pesquisas no campo aerodinâmico são fundamentais para garantir a
melhor eficiência, uma vez que a aplicação de túneis de vento é uma pratica
bastante eficaz no projeto de pás.
Segundo Okamoto et al. (2011, p. 7, tradução nossa) túnel de vento é um
equipamento utilizado em testes aerodinâmicos para verificar a eficiência,
resistência ou capacidade de uma parte ou mesmo de um todo sem a necessidade
de haver movimento dos objetos, apenas o vento percorre a seção de testes.
Sabe-se que a aplicação de túneis de vento em laboratórios de projeto para
ensaio de sistemas aerodinâmicos é um recurso muito eficaz nas pesquisas e testes
dos protótipos de pás e aerogeradores, pois segundo Okamoto et al. (2011, p. 13,
tradução nossa) ensaiar protótipos nas condições de vento ao ar livre não é muito
eficaz, pelo fato de depender das condições climáticas e da velocidade do vento que
não é constante, dificultando o monitoramente e coleta de informações para
determinar a eficiência de um protótipo.
Neste contexto, esta pesquisa apresenta o desenvolvimento do projeto
mecânico de um túnel de vento, visando desenvolver tecnologia na área de
aerogeradores, bem como para realizar testes aerodinâmicos. Sendo assim, tem-se
como problema de pesquisa: como realizar o projeto mecânico de um túnel de vento
para testes aerodinâmicos de laboratório em protótipos de pás e aero geradores.
Entretanto a montagem de um túnel de vento requer diversos componentes,
sendo que alguns podem ser dimensionados como, por exemplo os exaustores,
porém outros precisam ser projetados pois não existem no mercado com as
especificações necessárias à aplicação, como a parte estrutural que necessita
atender rigorosamente as dimensões de projeto para fornecer um resultado de teste
confiável.
Contudo a resposta tecnológica que um aerogeador precisa para ser mais
eficiente do ponto de vista aerodinâmico depende de um túnel de vento completo e
bem projetado, fornecendo assim uma oportunidade de desenvolvimento de
tecnologia compatível com a demanda atual acelerando os resultados e obtendo o
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máximo desempenho, pois oportuniza o teste de laboratório que promove correções
e ajustes essenciais, que seriam muito lentos no ambiente aberto e não controlado.
Portanto apresenta-se como objetivo geral deste trabalho: Dimensionar os
componentes do projeto mecânico de um túnel de vento subsônico em circuito
aberto, para testes aerodinâmicos de laboratório em protótipos de pás e
aerogeradores. Sendo assim, têm-se como objetivos específicos:
a)

Levantar referencial bibliográfico;

b)

Levantar os pré-requisitos do projeto;

c)

Definir a área de seção de testes;

d)

Dimensionar os componentes mecânicos;

e)

Projetar o túnel de vento.
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2 DESENVOLVIMENTO
O desenvolvimento é a parte deste trabalho que visa expor o conteúdo
pesquisado e apresentar uma análise de projeto, tendo como objetivo fundamentar
as etapas de estudo de forma organizada e metodológica, apresentando meios de
análise e provendo embasamento para discussão do tema abordado (UNIARP,
2013, p. 30).
2.1 REFERENCIAL TEÓRICO
O referencial teórico corresponde ao embasamento teórico ao problema de
pesquisa apresentado, que para UNIARP (2013, p. 18), também serve pata mostrar
o conhecimento do autor do trabalho sobre o assunto e revelar os autores
pesquisados.
2.1.1 Projeto Mecânico
O projeto de engenharia mecânica é complexo e abrange uma série de
disciplinas, aborda diversas questões especificas que em um contesto geral formam
o projeto mecânico, devendo então contemplar os requisitos da legislação vigente,
também deve obedecer às regras normativas, oferecendo segurança e um custo
economicamente viável (SHIGLEY; MISCHKE; BUDYNAS, 2008).
Contudo em projetos mecânicos devem ser levados em consideração os
fatores de produção, pois envolvem diversas competências e a comunicação com
pessoas é um fator fundamental, levando em conta o papel do engenheiro no
processo. Então segundo Shigley, Mischke e Budynas (2008, p. 28):
Os engenheiros mecânicos estão associados à produção e ao
processamento de energia, bem como ao fornecimento dos meios de
produção, das ferramentas de transporte e das técnicas de automação.
Suas habilidades e base de conhecimento são extensas. Entre suas bases
disciplinares encontram-se a mecânica dos sólidos e fluidos, o transporte de
massa e de momentum, além dos processos de manufatura e das teorias
elétrica e de informação. O projeto de engenharia mecânica envolve todas
as disciplinas da Engenharia Mecânica.
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Portanto projetar se aplica tanto na formulação metodológica
met
de uma
estratégia ou plano para atender uma necessidade específica
específica quanto na solução de
um problema de engenharia (SHIGLEY; MISCHKE; BUDYNAS,
BUDYNAS, 2008).
2.1.2 Túnel de Vento
Os túneis de vento são dispositivos que permitem que
que os pesquisadores
estudem o fluxo
luxo de ar sobre os objetos e as forças que agem sobre
so
eles e sua
interação com o fluxo. Desde o inicio túneis de vento
vento vem sendo utilizados para
testar os princípios aerodinâmicos de aeronaves, e por muito tempo esta foi a sua
principal finalidade. Contudo,
Contudo, hoje em dia, a pesquisa aerodinâmica se expandiu
para outras áreas, como por exemplo, a indústria automotiva,
automotiva, arquitetura, ambiente,
educação, etc., tornando os testes em túnel de baixa
baixa velocidade mais importante a
cada momento (HERNÁNDEZ et al., 2013, p. 3, tradução nossa).
Embora a tecnologia dos métodos computacionais tenha
tenha melhorado ao longo
do tempo, milhares de horas de testes em túnel de vento
vento ainda são essenciais para
o desenvolvimento de uma nova aeronave, turbina eólica
eólica ou qualquer outro projet
projeto
que envolve interações complexas com o fluxo de ar. Conseqüentemente, devido ao
crescente interesse de outros ramos da indústria e da ciência em aerodinâmica de
baixa velocidade, e devido à incapacidade persistente
persistente de alcançar soluções precisas
com códigos
os numéricos, túneis de vento de baixa velocidade são
s
essenciais e
insubstituíveis durante a pesquisa e design (HERNÁNDEZ
(HERNÁN
et al., 2013,
2013 p. 7, tradução
nossa).
Figura 1 - Túnel de vento circuito aberto

Fonte: (Barlow; Rae; Pope, 1999)
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2.1.2.1 Histórico do túnel de vento
Tudo começou em meados de 1900 quando os irmãos Wilbur Wright e Orville
Wright em conjunto com uma série de outros estudiosos iniciaram a construção de
protótipos de aeronaves, que inicialmente não eram motorizadas, mas passaram a
contar com algum tipo de propulsão, podendo então alçar vôo de forma autônoma
(NASA, 2002, p. 20, tradução nossa). No entanto alguns anos antes diversos
estudiosos incluindo os irmãos Wright já estavam matematicamente definido os
parâmetros e registrando em papeis tudo o que estavam produzindo e projetando
(NASA, 2002, p. 20, tradução nossa).
Foi então que em 1901 os irmãos Wright construíram o primeiro túnel de
vento para realizar teste em seus recém projetados perfis aerodinâmicos de asas,
podendo

assim

assegurar

com

melhor

eficácia

os

resultados

de

seus

dimensionamentos (NASA, 2002, p. 23, tradução nossa).
Figura 2 - Wright Wind Tunnel

Fonte: (NASA, 2002)

Mais tarde todo o esforço de pesquisa dos irmãos Wright iria se tornar uma
agencia do governo dos Estados Unidos denominada NACA, que padronizou todas
as normas de aviação e serve de referencia ainda hoje para o mundo todo, além
disso, a NACA é a base sob a qual foi construída a NASA, uma das mais
importantes agencias de pesquisa aeroespacial do mundo (NASA, 2002, p. 5,
tradução nossa).
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2.1.2.2 Classificação dos túneis de vento
Existem algumas configurações básicas para túneis de vento, estas são
classificações quanto à velocidade do ar e forma construtiva do túnel, contudo os
túneis de vento podem ter configurações bastante especificas de acordo com a
finalidade do teste (BARLOW; RAE; POPE, 1999). Sabendo que existem diferentes
tipos de configurações para os túneis de vento, se destacam principalmente os
túneis de circuito aberto, circuito fechado e circuitos especiais:
a)

Circuito fechado é uma configuração que tem um custo operacional

mais baixo, possui um porte geralmente media a grande, pois o ar circula
dento do túnel de forma cíclica permanecendo confinado economizando
energia, permitindo que sejam aplicados testes com maiores variações de
pressão (BARLOW; RAE; POPE, 1999). Porém isto dificulta a utilização de
fumos para visualização da camada limite, enquanto que a velocidade do ar
geralmente é um pouco superior a dos outros tipos de túneis de vento, pois a
sua configuração favorece esse tipo de ensaio (OKAMOTO et al., 2011, p. 10,
tradução nossa).
b)

Já no circuito aberto a entrada recebe ar da atmosfera e também

trabalha na com pressão relativa às dimensões e a velocidade do ar, são
túneis de baixa velocidade com a finalidade de ensaiar objetos de pequeno a
médio porte, necessita também de sistemas de produção de fluxo de ar com
boa potência geralmente com variação de velocidade (BARLOW; RAE;
POPE, 1999). Contudo sua forma favorece a utilização de fumos que ajudam
consideravelmente na análise da camada limite agindo sob o objeto ensaiado
(OKAMOTO et al., 2011, p. 8, tradução nossa).
c)

Entretanto existem ainda muitas possibilidades de formato de túneis de

vento que são desenvolvidos para atender a propósitos mais específicos,
então sendo nestes casos com configurações projetadas mais particularmente
ao objeto ensaiado (BARLOW; RAE; POPE, 1999).
Segundo Santos et al. (2014, p. 17), os túneis de vento podem ser
caracterizados também quanto à velocidade do fluxo de ar na seção de testes, que é
influenciada pelo tipo de circuito do túnel e também pelo tamanho do objeto a
ensaiar:
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a)

Túnel de vento de baixa velocidade ou subsônico é geralmente

aplicado em laboratórios educacionais pelo baixo custo, em termos técnicos a
velocidade não pode ultrapassar 135 m/s nesta classificação, com um número
de Mach até 0,4 (SANTOS et al., 2014).
d)

Túnel de vento transônico pode alcançar uma velocidade do ar de até

340 m/s com número de Mach até 1, sendo utilizados principalmente nas
pesquisas aeronáuticas porque a velocidade é compatível com a do vôo das
aeronaves (SANTOS et al., 2014).
e)

Túnel de vento supersônico apresenta número de Mach de 1 até 5 e

velocidade do vento de 340 m/s até 1700 m/s devido a forma construtiva que
utiliza bocais convergentes, o consumo de energia é bastante considerável
devidas velocidade que pode ser atingidas (SANTOS et al., 2014).
f)

Túnel de vento hipersônico possui em sua forma construtiva bocais

divergentes e pode atingir velocidades altíssimas entre Mach 5 até 15, ou
seja, velocidades acima de 1700 m/s (SANTOS et al., 2014).
2.1.2.3 Seção de teste
A seção de teste é o componente do túnel de vento onde os objetos são
posicionados a fim de testá-los, sua geometria pode variar bastante dependendo da
finalidade dos experimentos, podendo ser quadrada, retangular ou circular, contudo,
geralmente a forma mais utilizada é retangular por apresentar a melhor forma de
acomodação dos objetos (HERNÁNDEZ et al., 2013, p. 7, tradução nossa).
Também deve apresentar uma área de visualização que possibilite uma
análise dos objetos de forma fácil, e a fixação dos objetos não deve interferir no fluxo
do ar a fim garantir resultados satisfatórios (BRESSA; JESUS, 2010).
A velocidade do ar utilizada na seção de testes para verificação da camada
limite deve ser de até 10 m/s, já para testes de resistência mecânica é de 10 m/s até
20 m/s, estas velocidades são aplicadas em túneis de circuito aberto (NEILAND,
1992, p. 3, tradução nossa).
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Figura 3 - Seção de testes

Fonte: (Hernández et al., 2013, adaptado)

A seção de testes deve apresentar dimensões que permitam
permitam que o protótipo
seja acomodado em seu interior de forma fácil e com boa folga para que a
visualização não seja prejudicada,
prejudi
sendo que o comprimento a ser adotado
geralmente é de 0,5 até 3 vezes, contudo podem ser adotados níveis superiores a 3
vezes (COUTINHO, 2014).

( 1)

O coeficiente adimensional de perda de carga kTeste na seção de testes pode
ser determinada pela Equação 1 apenas utilizando o produto entre a relação do seu
comprimento LTeste em metros pelo diâmetro hidráulico DHTeste em metros e o fator de
atrito do material utilizado, que de preferência deve
deve ser o mesmo ao longo de toda a
seção, entretanto, nesta parte na seção de testes são adicionadas áreas de
visualização de materiais transparentes cuja a rugosidade
rugosidade é menor e portanto é
desprezada, pois não apresenta dificuldade significativas
significativas no escoamento do ar
(HERNÁNDEZ et al., 2013,
2013 p. 8, tradução nossa).
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2.1.2.4 Difusor
O difusor tem a finalidade de reduzir a velocidade do ar com o mínio de
perdas possíveis, levando em consideração que a perda
perda de velocidade está
associada ao ganho de pressão, a redução da velocidade
velocidade deve ocorrer no menor
espaço possível tendo levado
levado em consideração que a variação da pressão e
alteração da velocidade pode causar vibrações e perdas
perdas consideráveis de carga
(COUTINHO, 2014).
Figura 4 - Difusor

Fonte: (Hernández et al., 2013, adaptado)

Quando o ar passa pelo difusor
difusor ocorre um aumento do raio hidráulico
diminuindo a pressão para reduzir a turbulência na saída do difusor, neste processo
ocorre perda de carga devida a influencia da alteração
alteração da camada limite, portanto é
importante utilizar o comprimento LDif em metros o quanto maior for possível
(BARLOW; RAE; POPE, 1999).

( 2)
( 3)
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No dimensionamento deste componente devemos considerar
conside
4 como sendo

r

e

da Figura

da Figura 5 e da Equação 3, L o comprimento do difusor LDif,

enquanto as velocidades v1 e v2 em m/s são no mesmo sentido do fluxo do ar, R1 e
R2 em metros são as medidas em relação ao centro e ARelDif da Equação 2 é a
relação adimensional entre as áreas menor de entrada
entrad A1Dif e maior de saída A2Dif do
difusor, a Equação 3 permite determinar
determina as dimensões do difusor conforme a Figura
5.
Figura 5 – Parâmetros do difusor

Fonte: (Barlow; Rae; Pope, 1999)

Portanto, LDifusor é obtido em função do ângulo

r

que deve ser utilizado entre

3º até 7º, buscando uma melhor eficiência que pode chegar até 90%, cujo
recomendável é utilizar 5º
5 no ângulo

r.

Sendo assim, o difusor tem o seu coeficiente

de perda de carga kDif definida em função do ângulo

r

pela Equação 6 e do fator de

atrito do material que compõe as paredes e também pela
pela expansão da área da saída
(COUTINHO, 2014).
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Sendo assim, o coeficiente de perda de carga KDif é determinado pela soma
do Kf da Equação 4 e kexp da Equação 6 que são calculados em função da relação
de áreas ARel e também leva em consideração o ângulo

r

e o fator de atrito do

material, enquanto que ke está diretamente relacionado ao formato da seção do
difusor, que sendo esta quadrada tem seu valor ke igual calculado pela Equação 7
(BARLOW; RAE; POPE, 1999).
+,-. -./

0100002334
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2.1.2.5 Telas
As telas são utilizadas para auxiliar no fluxo de ar diminuindo a turbulência e
melhorando a qualidade do fluxo de ar, geralmente estas são dispostas a uma
distância de 0,2 vezes o diâmetro hidráulico da saída do bocal de contração
(COUTINHO, 2014).
Figura 6 - Telas

Fonte: (Coutinho, 2014)

Segundo Barlow, Rae e Pope (1999), a perda de carga depende das
propriedades do fluido em escoamento, pois a densidade e a viscosidade dinâmica
exercem grande influencia, além da forma e do material empregados, portanto

Tela

da Equação 9 é a porosidade da tela, ReTela da Equação 10 é o número de
Reynolds, dArame é o diâmetro do arame,

Malha

da Equação 8 é a densidade da

malha, wCelula é a largura de uma célula, cujo seus parâmetros podem auxiliar na
escolha da tela mais apropriada.
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Entretanto o valor adimensional de
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da Equação 11 deve ser observado,

pois indica a solidez, este deve estar entre 0,5 e 0,8 como seus valores tipicamente
aceitáveis, sendo assim o coeficiente de perda de carga kTela da Equação 12 pode
ser determinada pelo produto de Kmesh que tem seu valor típico 1,3 em telas ou
malhas de aço, KRn que tem a função de agregar a turbulência do número de
Reynolds ao dimensionamento, porém quando ReTela for maior que 400 o valor de
KRn da Equação 13 deve ser constante e considerado igual a 1 conforme a Equação
14 (BARLOW; RAE; POPE, 1999).
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No entanto, quando as telas são utilizadas para segurança, a porosidade é
mais elevada e a solidez é bem menor por conseqüência, pois o número de Rew é
baixo entre as interações que ocorrem entre as telas, podendo então ser
desprezadas as perdas de carga nestes casos (COUTINHO, 2014).
2.1.2.6 Colméias
A colméia tem a função de corrigir o fluxo na entrada do ar, tornando o mais
laminar possível, ou seja, quando o ar passa pela colméia ela corrige o fluxo que
passa através dela para que os filamentos de ar se tornem paralelos, ficando então
um escoamento com menos turbulência até que o ar chegue até a câmara de
estabilização (BARLOW; RAE; POPE, 1999).
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Figura 7 - Colméias

Fonte: (Barlow; Rae; Pope, 1999)

Existem diversos tipos de colméias que podem ser empregadas, cada
passagem de fluxo da colméia é denominada célula DCélula em metros, sendo assim,
entre os diversos tipos de formato de células as mais utilizadas são as quadradas,
circulares e sextavadas, portanto cada tipo tem um coeficiente de perda de carga
como visto na Tabela 1, e as suas paredes devem estar entre 0,5 e 2,0 mm
(COUTINHO, 2014). No entanto, segundo Barlow, Rae e Pope (1999), a Tabela 1
serve apenas como fator geral de seleção não sendo aplicada diretamente nos
cálculos, fornecendo apenas uma base avaliativa da geometria a ser adotada.
Tabela 1 – Coeficiente de perda de carga da colméia
Tipo de Colméia
a
b
c

Fator de perda de carga
0,30
0,22
0,20

Fonte: (Barlow; Rae; Pope, 1999)

A perda de carga dada pelo coeficiente kColéia da Equação 15 depende da
porosidade

h

que tem seu valor típico igual a 0,8 e também a largura da colméia

LColméia no mesmo sentido da direção do fluxo, do diâmetro hidráulico Dh, do número
de Reynolds, do coeficiente

h

da Equação 16 ou Equação 17 em função do material

e por fim o número de Reynolds baseado na rugosidade

(BARLOW; RAE; POPE,

1999). Segundo Provenza (1996), a área do hexágono é dada pela Equação 18 a
qual permite que sejam determinados a área ACélula e o perímetro molhado

Célula

pela Equação 19.
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Entretanto, quando o número de Reynolds é menor ou igual a 275 a Equação
16 deve ser aplicada, e para número de Reynolds maior que 275 então a Equação
17 deve ser utilizada (BARLOW; RAE; POPE, 1999). As colméias devem ter uma
relação dimensional entre as suas células e seu diâmetro, em que o comprimento
LColméia deve der de aproximadamente 6 vezes o diâmetro de DCélula (HERNÁNDEZ et
al., 2013, p. 13, tradução nossa).
2.1.2.7 Bocal de contração
Cone ou bocal de contração faz a ligação entre a câmara de estabilização e a
seção de testes aumentando a velocidade média do ar por um fator de escala que
pode ultrapassar a 20, contudo, geralmente o fator fica na faixa entre 6 até 10
(BARLOW; RAE; POPE, 1999).
Figura 8 - Bocal de Contração

Fonte: (Hernández et al., 2013, adaptado)
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A perda de carga Knt da Equação 21 é bastante considerável devido à
diminuição do diâmetro hidráulico, é levado em consideração o coeficiente médio de
atrito fav pela Equação 43 do bocal, o comprimento Ln da seção do bocal e o
diâmetro de saída Dts (COUTINHO, 2014).
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O dimensionamento do bocal de contração deve produzir um fluxo do ar o
mais paralelo o possível, para que o fluxo não altere a camada limite o valor do
ponto de inflexão xm da Equação 22 deve ficar exatamente na metade de Ln, sedo
assim, Xm assume o valor de 0,5 de forma geral, no entanto, são utilizadas duas
equações distintas para determinar o valor de y, que é a medida em relação ao
centro do difusor, a Equação 23 para enquanto x menor que xm e a Equação 24
enquanto x maior que xm (BRESSA; JESUS, 2010).
Figura 9 - Dimensionamento do Bocal de Contração

Fonte: (Bressa; Jesus, 2010)
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O comprimento L que é igual a Ln deve ficar entre 2 até 25 vezes h2 nos
túneis modernos, pois a eficiência do bocal se deve em sua maior parte ao formato
do contorno que canaliza o ar de h1 para h2, portanto as dimensões estiverem
proporcionais as medicas calculadas na Equação 23 e Equação 24 a camada limite
não vai apresentar alterações que afetem o sistema diminuindo consideravelmente a
perda de carga (COUTINHO, 2014).
2.1.2.8 Câmara de estabilização
A câmara de estabilização tem a finalidade de melhorar a qualidade do fluxo
de ar logo após passar pelo difusor, é composta por diversas colméias que
alinhadas produzem a estabilização do fluxo necessário, também podem ser
utilizadas telas que ajudam no controle da turbulência do escoamento (COUTINHO,
2014).
Figura 10 - Câmara de Estabilização

Fonte: (Hernández et al., 2013, adaptado)

O tamanho da câmara de estabilização depende de quantas colméias e telas
de estabilização são utilizadas, bem como as dimensões devem ser as mesmas da
entrada do bocal de contração. As colméias são muito eficientes na redução da
turbulência, porém, quando o ar passa pelos longos tubos da colméia ocorre uma
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leve turbulência axial, então as telas auxiliam na estabilização do fluxo, devendo ter
entre a tela e a colméia um espaçamento de no mínimo uma vez o diâmetro
hidráulico da célula da colméia (HERNÁNDEZ et al., 2013, p. 12, tradução nossa).
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A perda de carga kCâmara é dada pela equação 25 levando em consideração o
fator de atrito fCâmara pela equação 43, o comprimento LCâmara e o diâmetro hidráulico
DHCâmara.
2.1.2.9 Sistema propulsor
O sistema propulsor é o responsável por gerar fluxo de ar no túnel de vento,
ele deve atender a vazão necessária e vencer as perdas de carga no sistema
(COUTINHO, 2014). Podem ser utilizados um ou mais exaustores conforme sua
capacidade, e também a necessidade da vazão do túnel de vento, contudo a
turbulência se mostra um pouco diferente quanto ao número de exaustores
utilizados, porém, seus efeitos não alteram o fluxo de ar na seção de testes quando
empregada uma câmara de estabilização bem dimensionada (OKAMOTO et al.,
2011, p. 16, tradução nossa).
Figura 11 - Exaustores

Fonte: (Hernández et al., 2013, adaptado)
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Para identificar qual exaustor deve ser utilizado é necessário determinar qual
máquina de fluxo se encaixa a necessidade de vazão volumétrica. Segundo Henn
(2012), podemos determinar qual tipo de máquina de fluxo deve ser utilizada através
do Figura 12 utilizando os dados de projeto.
Figura 12 – Ventiladores, exaustores e compressores

Fonte: (Henn, 2012, p. 30)

Sendo assim através da Equação 26 e Equação 27 podemos determinar qual
a potência no eixo Pe em Watt a partir da vazão Q em m3/s, o salto energético Y em
J/kg que é a energia requerida por unidade de massa (HENN, 2012).
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2.1.2.10 Normas
Túneis de vento são equipamentos que podem ter as mais diversas
configurações para realizar os testes necessários, porém não existe uma norma
técnica específica que trate deste assunto no quesito projeto, entretanto segundo
Shigley, Mischke e Budynas (2008, p. 37), norma é um conjunto de especificações
para análise, projeto, manufatura ou construção de algo, portanto existem normas
diversas para todos os aspectos necessários ao projeto que devem ser adotadas
pontualmente, tais como ASME, ASTM, AISI, SAE entre outras.
2.1.3 Equações de Apoio
Para dimensionar o túnel de vento os dados de entrada foram calculados com
base na pesquisa do referencial teórico com equações especificas, no entanto,
equações gerais para calculo de área, vazão, pressão, diâmetro hidráulico, número
de Reynolds, fator de atrito, entre outras são necessárias.
2.1.3.1 Equação da continuidade
Segundo Brunetti (2008), o escoamento de um fluido por um conduto
qualquer em sentido único pode ser calculado através da equação da continuidade,
que estabelece que a vazão do fluido que entra é a mesma que sai como mostrado
na Equação 30.
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Descrevendo os termos da Equação 31, e substituindo Q1 e Q2 na Equação
30 pela equação 29 temos que

1

e

2

são os componentes de massa específica

dados em kg/m3, Q1 e Q2 são as vazões de entrada e saída em m3/s, v1 e v2 são as
velocidades em m/s, e por fim, A1 e A2 são as áreas em metros, entretanto na
Equação 32 os termos

2

e

2

são desprezados quando são iguais.

2.1.3.2 Pressão
A pressão é uma força normal que um fluido exerce por unidade de área, ou
seja, é uma força agindo em sentido perpendicular sobre uma área, cuja
profundidade exerce grande influencia sobre fluidos líquidos, contudo, para gases a
variação da pressão em função da profundidade pode ser desprezada devido a sua
baixa densidade (ÇENGEL; CIMBALA, 2015).
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Sendo a pressão representada pela letra P em N/m2, enquanto F é a força em
Newtons na Equação 33, então considerando que para cada seção do túnel haverá
uma variação da pressão. A Variação da pressão em função área se altera por
questões de projeto, a pressão está diretamente relacionada à perda de carga no
sistema (COUTINHO, 2014).
Considerando o sentido de fluxo em uma única direção a Equação 34
apresenta uma forma simplificada de calcular a pressão dinâmica baseada na
velocidade v em m/s e a massa específica

em kg/m3 do fluido em movimento,

substituindo na Equação 33 F/A por 1/2* *v2 a Equação 34 apresenta a diferença de
pressão q, que nada mais é que a pressão atmosférica menos a pressão no ponto
que tem a velocidade (MUNSON; YOUNG; OKIISHI, 2004).
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Outras considerações importantes para os cálculos são que as características
físicas consideradas são a temperatura padrão de 20ºC e pressão atmosférica
padrão de 101,3 kPa, massa específica do ar de =1,22 kg/m3, viscosidade dinâmica
de

=0,000018 kg/(m*s) e viscosidade cinemática de

=0,000015 m2/s (WHITE,

2011).
2.1.3.4 Número de Mach
Segundo Brunetti (2008), o número de Mach é a relação que temos em uma
seção entre a velocidade do fluido e a velocidade do som, portanto a variação nas
seções tem influencia na velocidade, que por sua vez influencia o número de Mach.
b

A
c

( 35)

O número de Mach é adimensional, está representado na Equação 35 por M,
enquanto v é a velocidade de escoamento em m/s, e por fim, c é a velocidade do
som que no nível do mar é de aproximadamente 340,29 m/s (STREETER; WYLIE,
1982).
2.1.3.5 Diâmetro hidráulico
O diâmetro hidráulico é utilizado para calcular a velocidade de escoamento de
um fluido em uma seção no sentido unidirecional, podendo também ser empregada
na análise de regime de escoamento de fluidos na equação do número de Reynolds
(BRUNETTI, 2008).
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Substituindo RH na Equação 37 pela Equação 36 resulta na Equação 38,
sendo que RH é o raio hidráulico em metros, DH é o diâmetro hidráulico em metros, A
é a área da seção de escoamento do fluido em m2, e por fim,

é o chamado

perímetro molhado da seção que é determinada somando os lados do duto de
escoamento que estão em contato com o fluido.
2.1.3.6 Número de Reynolds
Utilizando a equação do número de Reynolds é possível determinar o regime
de escoamento do ar dentro do túnel de vento, pois a equação leva em
consideração fatores bastante importante, tais como a viscosidade dinâmica do
fluido e sua densidade ao longo do percurso (STREETER; WYLIE, 1982). Segundo
Brunetti (2008), quando 0<Re<=2000 o escoamento é considerado laminar,
2000<Re<=2400 regime de escoamento de transição enquanto que ao encontrar
Re>2400 o regime é considerado como escoamento turbulento.
O número de Reynolds pode ser determinado utilizando a Equação 40 que
em kg/m3, e a viscosidade

leva em consideração a massa específica

ou através da Equação 41 pela viscosidade cinemática
)
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2.1.3.7 Camada limite
Camada limite é a região adjacente em uma superfície a qual sob o efeito do
escoamento as forças viscosas são importantes, cujo resultado é usualmente
definido como o escoamento à 99% da velocidade do fluxo do fluido (FOX;
McDONALD, 2004). O fluido ao interagir com as paredes do duto pelo qual está
escoando apresentara um comportamento que pode ser em parte laminar e em
parte turbulento, devido aos efeitos da aderência, essa variação no escoamento
causa perda de carga e influencia na velocidade de escoamento (BRUNETTI, 2008).
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Figura 13 - Camada limite

Fonte: (White, 2011)

Quando o fluido passa por áreas onde ocorrem variações do diâmetro
hidráulico o efeito é uma variação da camada limite, onde não apenas pode ser
intensificada a turbulência, mas também podem apresentar zonas de refluxo
causando perdas de carga significativas, contudo, se bem dimensionado, o
aparecimento de zonas de refluxo podem ser bem reduzidas a níveis desprezíveis
(WHITE, 2011).
2.1.3.8 Perda de carga
A perda de carga total no sistema é determinada pelo somatório de perdas de
cada componente que compõe o túnel de vento, com exceção do exaustor que
fornece energia, sendo assim, as perdas são determinadas pelas variações de
pressão em função do coeficiente de atrito e da equação do número de Reynolds
que leva o diâmetro hidráulico em consideração (BARLOW; RAE; POPE, 1999). Na
Equação 42, ki é o coeficiente de perda de carga e qi é a pressão dinâmica local.
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Outro componente causador da perda de carga é principalmente
principalmente o fator de
atrito, que influencia na formação da camada limite e na turbulência do escoamento,
que pode ser determinada através
a
da Equação 43,, sendo que f é o fator de atrito
adimensional (ÇENGEL; CIMBALA, 2015).
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Para determinar o coeficiente de perda de carga ki de uma determinada seção
do túnel de vento, cujo valor é adimensional, a Equação
Equ
44 utiliza o diâmetro
hidráulico DH e o comprimento L (COUTINHO, 2014). A rugosidade relativa
re
fRel de
atrito é dado pela razão entre a constante do material
mater

que da Figura 14 e o

diâmetro hidráulico DH da seção de escoamento utilizando a Equação 44 que é
empregada nos cálculos de dutos lisos ou rugosos (WHITE,
(WHITE, 2011).
Figura 14 - Valores recomendados de rugosidade

Fonte: (White, 2011)
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2.2 METODOLOGIA
Neste capitulo estão apresentados os cálculos bem como a metodologia
aplicada no desenvolvimento do projeto do túnel de vento para testes aerodinâmicos
em pás e aerogeradores, verificando todos os requisitos de projeto e dimensionando
os componentes para atender a demanda proposta.
2.2.1 Pré-Requisitos de Projeto
Com o propósito de ensaiar pás ou aerogeradores com dimensões variadas,
foi adotada uma dimensão de 1,5 x 1,5 m, levando em conta que a camada limite na
seção de testes é bastante fina grassas à câmara de estabilização.
O projeto tem como objetivo a visualização da camada limite de escoamento
e teste de resistência mecânica, sua construção é do tipo subsônico de circuito
aberto, ficando assim definida como 15 m/s, pois testes mecânicos segundo a
pesquisa bibliográfica devem ser feitos em velocidades de 10 m/s até 20 m/s.
São apresentados os dados de dimensionamento e os pré-requisitos de
projeto, bem como a perda de carga e de pressão, qual a potência necessária aos
exaustores e especificações de componentes.
2.2.2 Dados de entrada
O regime de operação do túnel de vento é baseado nas propriedades físicas
do ar à temperatura e pressão padrão e na velocidade do ar passando pelo seu
interior, criando pressão dinâmica e turbulência ao interagir com as paredes,
portanto são adotadas as propriedades físicas do ar, do som, do material e suas
dimensões especificadas na Tabela 2 como os dados de entrada.
Também foram consideradas informações referentes ao regime de velocidade
dos ventos na região, que é de aproximadamente 4 m/s em nossa região, no entanto
o objetivo é de testar também as propriedades mecânicas das pás além das
propriedades aerodinâmicas, portanto definida a velocidade de teste como 15 m/s.
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Tabela 2 – Dados de entrada
Constante
HTeste
WTeste
LTeste
vTeste
Aço
Alum

cSom
Ar

TAr
Ar
Ar

H1Bocal
W1Bocal
LDif

Valor
1,5 m
1,5 m
3m
15 m/s
0,00015 m
0,00005 m
340,29 m/s
1,22 kg/m3
20oC
0,000015 m2/s
0,000018 kg/(m*s)
2m
2m
3m

Descrição
Altura da seção de testes
Largura da seção de testes
Comprimento da seção de testes
Velocidade do ar na câmara de testes
Rugosidade do aço galvanizado
Rugosidade do alumínio
Velocidade do som
Massa específica do ar
Temperatura do ar
Viscosidade cinemática do ar
Viscosidade dinâmica do ar
Altura da entrada de ar do bocal
Largura da entrada de ar do bocal
Comprimento do difusor

Fonte: (Do Autor, 2016)

A visualização da camada limite será possível através da introdução da
fumaça através de um duto situado na entrada da câmara de estabilização, que
pode ser regulado com a vazão de fumos desejada.
2.2.3 Dimensionamento do Projeto
Todas as etapas do dimensionamento estão de acordo com a metodologia
adotada neste trabalho, portando a seqüência de cálculos parte inicialmente da
seção de testes, pois suas dimensões são a base que define os pré-requisitos de
projeto pela área de testes, entretanto, alguns parâmetros são adotados como base
pré-definida, pois são de livre escolha de acordo com a coerência de
dimensionamento, seguindo então para as telas, colméia, difusor, bocal de
contração e sistema de propulsão.
Sendo assim, foi adotado como material empregado no projeto chapas finas
de aço galvanizado sem pintura interna, alguns flanges de aço carbono, cantoneiras
de aço para estrutura e suporte, telas de malha de aço galvanizado, colméia de
alumínio e os exaustores.
Inicialmente são calculadas as dimensões da estrutura do projeto para que
seja possível adotar parâmetros viabilizando os cálculos de perda de carga, pressão
e velocidade de escoamento do ar, e suas peças são desenhadas utilizando o
software de desenho 3D SolidWorks®.
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2.2.3.1 Dimensionamento da seção de teste
A seção de testes foi definida com base nas dimensões do pré requisito de
projeto de 1,5 x 1,5 m, construída em chapas finas 1,5 mm de aço galvanizado com
3 janelas de abertura para auxiliar na acomodação do modelo, e a parte inferior com
diversas furações permitindo que diferentes sistemas de fixação sejam adaptados.
Figura 15 - Seção de teste projetada

Fonte: (Do Autor, 2016)

A área ATeste é definida resolvendo a Equação 28, portanto o ar deve atingir o
modelo na seção de testes com base na velocidade na escala de Mach, mas como o
propósito é um túnel de baixo custo a velocidade deve ser pequena, portanto foi
adotado vTeste=15 m/s que é um valor utilizado no dimensionamento deste túneis de
vento em circuito aberto para testes de resistência mecânica, com base na
velocidade foi determinado o número de Mach MTeste pela Equação 35, vazão QTeste
pela Equação 29 considerando as propriedades físicas do ar presentes na Tabela 2,
o perímetro molhado

Teste

pela Equação 39 e o diâmetro hidráulico DHTeste pela

Equação 38.
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2.2.3.2 Dimensionamento do bocal de contração
O bocal de contração segue as dimensões da câmara de testes indicando que
H2Bocal é igual HTestes, W2Bocal é igual a W Teste, e assumindo que W 1Bocal é a largura de
entrada do ar, H1Bocal é a altura de entrada do ar, LBocal é o comprimento do bocal
determinado pelo fator de 2 incidindo sobre o h2 da Figura 9, definidos
respectivamente com 1,5 x 1,5 x 1,5 m, enquanto que xm indica o ponto de inflexão
pela Equação 22, e também a velocidade do ar na entrada v1Bocal foi calculada pela
Equação 32 e as dimensões de W1Bocal e H1Bocal conforme definidos na Tabela 2, a
área de entrada de ar A1Bocal pela Equação 28.
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Utilizando a Equação 23 e a Equação 24, a Tabela 3 mostra os resultados
obtidos com o auxilio de uma planilha de calculo do Excel que expressa a curva de
contração do bocal.
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Tabela 3 – Curva do bocal de contração
nº
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

x (m)
0,000
0,150
0,300
0,450
0,600
0,750
0,900
1,050
1,200
1,350
1,500

y (m)
1,000
0,999
0,992
0,973
0,936
0,875
0,814
0,777
0,758
0,751
0,750

Fonte: (Do Autor, 2016)

Os pontos combinados de x e y da Tabela 3 determinam os pontos que
compõe o perfil que se aplica ao plano xy, os quais também são usados em relação
à largura pela característica do túnel ser quadrado.
Figura 16 - Bocal de contração projetado

Fonte: (Do Autor, 2016)

2.2.3.3 Dimensionamento da colméia
A colméia tem suas dimensões adotadas conforme a especificação fornecida
pela tabela no catálogo do fabricante, que está disponível nos apêndices,

sua

43
seleção leva em consideração que as dimensões, sendo assim, foi adotada a
colméia com 0,009525 m de diâmetro que corresponde a 3/8” do fabricante Plascore
que consta nos apêndices.
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Uma vez determinada a colméia a ser utilizada com base na Equação 18 é
determinada a área da célula ACélula e o perímetro molhado

Célula

pela equação 19

para determinar o diâmetro hidráulico DHCélula pela equação 38 necessário para
calcular o comprimento da coleia LColméia pela Equação 20.
Figura 17 – Colméia projetadas

Fonte: (Do Autor, 2016)

2.2.3.4 Dimensionamento das telas
As telas ajudam bastante na redução da turbulência, são adotados os dados
do catalogo da Teciam sendo definido o diâmetro do arame dArame como 0,0003 m e
com o auxilio da planilha de cálculos uma largura da célula W Célula com 0,00097 m foi
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encontrada respeitando a faixa de 0,5 a 0,8 para

Tela

da Equação 11 que tem seu

valor adimensional definido com o auxilio do valor de
Malha

Tela

dado pela Equação 9 e

é calculado pela Equação 8.
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A melhor maneira encontrada de projetar a câmara de estabilização foi dividir
em partes, sendo que cada parte pode ser adaptada apenas por meio de fixação
com parafusos, facilitando a fabricação, montagem e redimensionamento se
necessário.
Figura 18 – Tela projetada

Fonte: (Do Autor, 2016)

2.2.3.5 Dimensionamento da câmara de estabilização
A câmara de estabilização é composta pela colméia e pelas telas, tendo
definido que a câmara de estabilização deve ter uma colméia seguida de quatro
telas de estabilização, com a somatória das medidas da colméia e das telas foi
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obtido um comprimento total conforme a Tabela 4,, e considerando as medidas da
entrada do bocal de contração que é de 2 x 2 m.
Tabela 4 – Dimensões da câmara de estabilização
Componente
Colméia
Tela
Total

Quantidade.
Quantidade
1
4
-

Comprimento (m)
0,099
0,2*1,5
-

Valor (m)
0,099
1,200
1,299

Fonte: (Do Autor, 2016)
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A câmara de estabilização é formada pela união das telas com a colméia,
sendo que cada tela tem um espaçamento de 0,2 vezes o diâmetro hidráulico da
seção de testes, portanto
anto o ar passa na região de espaçamento com pressão
pressã
dinâmica compatível com o diâmetro hidráulico da câmara
câmara de estabilização, daí a
necessidade de determinar a área ACâmara pela Equação 28,, o perímetro molhado
molh
Câmara

pela Equação 39 e o diâmetro hidráulico pela Equação 38.
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Figura 19 – Câmara de estabilização projetada

Fonte: (Do Autor, 2016)
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2.2.3.6 Dimensionamento do difusor
O comprimento do difusor LDif foi determinado na Tabela 2 pelas limitações de
espaço, pois o diâmetro hidráulico e conseqüentemente a altura H2Dif seriam muito
grandes, então pela Equação 3 que utiliza a dimensão R2 que é metade de H2Dif foi
calculada .
014F
p
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Sendo assim, a altura da saída do difusor H2Dif será de 2,024 m que é a
mesma medida da largura W2Dif e o dobro de R2, ficando parecida com a medida da
entrada de ar do bocal de contração, facilitando o dimensionamento mecânico.
Figura 20 - Difusor projetado

Fonte: (Do Autor, 2016)

2.2.4 Calculo das Perdas de Carga
As perdas de carga foram calculadas com base nas dimensões de projeto
utilizando as equações especificas de dimensionamento de cada seção do túnel de
vento individualmente, portanto cada parte tem sua própria pressão dinâmica,
velocidade e perda de carga, sendo os resultados combinados para determinar a
potência requerida.
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2.2.4.1 Perda de carga na seção de testes
A perda de carga qTeste na seção de testes é dada pela Equação 34 com base
nos valores do fator de atrito fTeste da Equação 43, o fator de atrito relativo da seção
fRelTeste da Equação 44, o número de Reynolds ReTeste pela Equação

41, o

coeficiente de perda de carga kTeste, a pressão dinâmica qTeste da Equação 34 e
então a variação de pressão PTeste foi calculado através da Equação 42.
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2.2.4.2 Perda de carga no bocal de contração
O bocal de contração tem sua perda de carga qBocal determinada pela
Equação 34 nas dimensões médias capturadas na Tabela 3 pelo ponto médio no
sentido em x=0,750 m que tem o valor de y=0,875 m, então foi calculadas as perdas
de carga qBocal e variação de pressão PBocal de maneira similar a câmara de testes,
no entanto o fator de atrito Knt no bocal foi calculado pela Equação 43 e fav pela
Equação 44 utilizando o mesmo parâmetro de fRef da câmara de testes.
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2.2.4.3 Perda de carga na câmara de estabilização
A câmara de estabilização tem sua perda de carga determinada pela
somatória de perdas de carga da colméia e de suas 4 telas de estabilização, além
da própria perda por atrito na suas paredes internas calculadas com a Equação 25.
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2.2.4.4 Perda de carga na colméia
A colméia tem sua perda de carga kColméia determinada pela Equação 15 que
usa os valores do fator de perda de carga da célula

h

da Equação 16, o fator de

e o diâmetro hidráulico da célula Dh, então foi calculada a

atrito do material

PColméia pela Equação 42.
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2.2.4.5 Perda de carga nas telas
O número de Reinolds ReTela determina se KRn da Equação 13 deve ser
calculado ou não, as telas têm suas perdas de carga totais PTelas calculadas pela
Equação 42 que faz a somatória da perda de carga qTela dada pela Equação 34
multiplicando o coeficiente de perda de carga kTela da Equação 12.
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2.2.4.6 Perda de carga no difusor
O coeficiente de perda de carga kDif foi calculado pela Equação 6 que é soma
de kf da Equação 5 e kexp da Equação 4, a relação de áreas ARelDif de entrada do ar
A1 e saída do ar A2 e o coeficiente de forma quadrada keQuadrado da Equação 7.
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2.2.4.7 Perda de carga total
Os resultados das perdas de carga são mostrados na Tabela 5 e em seguida
são somados para determinar a perda de carga total PTotal.
Tabela 5 – Perdas de carga por componente
Componente
Câmara
Colméia
Tela
Bocal
Seção de Teste
Difusor

Quantidade
1
1
4
1
1
1

q (N/m2)
43,427
67,856
190,869
137,25
137,25
41,397

k
0,012608
0,358
2,164
0,006
0,035
0,017563

P (N/m2)
0,548
24,292
1652,162
0,824
4,804
0,727

Fonte: (Do Autor, 2016)
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2.2.5 Dimensionamento do sistema de propulsão
A definição do tipo de sistema de propulsão depende da variação de pressão
total e da vazão volumétrica necessária, analisando a Figura 12 verificou-se que
podem ser utilizados exaustores como meio de propulsão.
Foi utilizada a Equação 26 para determinar o salto energético Y a fim de
calcular a potência no eixo Pe necessária pela Equação 27, levando em
consideração que são utilizados quatro ventiladores utilizados, devido as dimensões
da saída do difusor.
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A potência no eixo de cada um dos quatro exaustores deverá ser de no
mínimo 20,6 CV, que operando em conjunto produzem a vazão requerida.
2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS
. Como resposta ao problema de pesquisa proposto, que é ensaiar protótipos
de pás e aerogeradores em um túnel de vento, um dimensionamento mecânico
baseado em um levantamento bibliográfico e pesquisa de campo foi realizado.
Na etapa inicial um estudo de como funcionam e quais os parâmetros de
projeto do circuito do túnel de vento foi realizado, sendo que entre as possíveis
configurações

foi

selecionado

o

tipo

de

túnel

em

circuito

aberto,

pois

economicamente é mais viável por ser muito menor que o de circuito fechado.
Durante a pesquisa de campo foi verificado que a demanda é testar pequenas
turbinas tanto montadas quanto apenas uma de suas pás, ficando definido que o
tamanho da seção de testes deveria ser de 1,5 x 1,5 x 3 metros, podendo atingir até
15 m/s que foi o parâmetro utilizado nos cálculos, caracterizando assim o projeto
como túnel do tipo subsônico.
Sendo assim, de posse de todos os requisitos de projeto, o dimensionamento
foi efetuado calculando as dimensões de cada componente, no entanto, durante esta
etapa muitos componentes tiveram alguma de suas características dimensionais
definida pelo projetista, pois são levados em consideração fatores empíricos, tais
como espaço disponível e a demanda de fluxo do ar, porém com base na bibliografia
pesquisada optou-se pelas melhores configurações de projeto.
Inicialmente foram calculadas as dimensões de cada componente, obtendo na
seção de testes as dimensões de 1,5 x 1,5 x 3 m, na entrada do bocal de contração
2 x 2 x 1,5 m e na saída o bocal se conecta a seção de testes, a colméia com 2 x 2 x
0,099 m e a cada tela com 0,3 m de comprimento ficando as 4 telas juntas com 2 x 2
x 1,2 m, a junção das telas com a colméia formam a câmara de estabilização com 2
x 2 x 1,299 m, o difusor com a entrada do mesmo tamanho que a seção de testes e
a saída com 2,024 x 2,024 x 3 m.
Com base nas medidas de cada parte foram determinadas as perdas de
carga por componente obtendo na seção de testes 4,804 N/m2, no bocal de
contração 0,824 N/m2, na câmara de estabilização 0,548 N/m2, na colméia 24,292
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N/m2, nas telas 1652,162 N/m2, no difusor 0,727 N/m2, resultando em uma perda de
carga total de 1683,357 N/m2.
Portanto como resultado do dimensionamento foi verificado que instalar
apenas um exaustor seria insuficiente devido a sua dimensão, então a carga foi
dividia em quatro partes, sendo que cada exaustor deve ter uma potência no eixo
igual ou superior a 20,6 CV fornecendo a vazão volumétrica de 8,438 m3/s nas
condições máximas de operação, que somado as vazões devem produzir
deslocamento de ar com velocidade de 15 m/s na seção de teste.
Uma

vez

definidos

todos

os

parâmetros

e

também

finalizado

o

dimensionamento, foi elaborado um desenho em software 3D SolidWorks®,
atendendo as especificações das dimensões calculadas de cada componente que
foram obtidas através dos cálculos do capítulos 2.2.3.1 ao 2.2.3.6.
Figura 21 – Túnel de vento projetado

Fonte: (Do Autor, 2016)
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Para facilitar uma possível construção, foi adotado como método de projeto a
subdivisão de cada componente em uma forma construtiva individual, sendo fixada
por meio de parafusos uma parte a outra através dos flanges, cada componente tem
sua própria base e pode ser facilmente montado ou desmontado.
Figura 22 – Túnel de vento vista explodida

Fonte: (Do Autor, 2016)

Na seção de teste onde é ensaiado o modelo, o mesmo deve ser afixados por
meio de parafusos e sistemas específicos para cada tipo de elemento que será
ensaiado.
Para visualizar a camada limite é necessário que haja um dispositivo capaz
de produzir algum tipo de fumo, ele deve ser conectado ao tubo que fica situado na
entrada da colméia, sua posição é central e possui diversos furos equidistantes que
liberam os fumos no fluxo de entrada do ar.
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3 CONCLUSÃO
Com a finalidade testar pás e aerogeradores em um túnel de vento subsônico
de circuito aberto, foi elaborada uma pesquisa bibliográfica para auxiliar nos cálculos
da pressão, vazão, perdas de carga pela ação da camada limite, classificação e
características construtivas de um túnel de vento com as características necessárias.
Foram definidos os parâmetros de projeto para testar os modelos de pequeno
a médio porte, com a seção de testes de 3 m de comprimento e difusor com 3 m e
de comprimento velocidade do ar de 15 m/s, utilizando como parâmetros dos
cálculos do ar a pressão e temperaturas padrão.
A seção de testes teve as suas dimensões definidas de acordo com a
pesquisa de campo, cujo resultado foi a definição da seção de testes de 1,5 x 1,5 m,
cujos valores atendem a demanda necessária.
O túnel de vento tem um princípio de funcionamento relativamente simples,
contudo são necessários diversos cálculos para determinar as perdas de carga, pois
todos os fatores influenciam na velocidade de escoamento e pressão dinâmica. O
dimensionamento foi realizado calculando as áreas e os diâmetros hidráulicos de
cada componente separadamente, bem como o comprimento e cálculos específicos
de cada parte, a pressão e a perda de carga também foram determinadas com base
nas dimensões e nas propriedades físicas do ar. Uma vez que todas as partes foram
dimensionadas, a perda de carga total foi determinada e a potência necessária para
colocar o túnel em funcionamento foi determinada, devendo esta ser de no mínimo
15,4 kW ou 20,6 CV no regime máximo de trabalho.
Com todas as informações coletadas e o dimensionamento completo, então
os desenhos foram feitos, nesta etapa de projeto optou-se por dividir o túnel em
módulos que são compatíveis com as seções que o túnel possui, pois podem ser
fabricadas separadamente as partes e no local de instalação os módulos são fixados
uns aos outros por meio de parafusos.
Alguns componentes necessitaram de pesquisa complementar em catálogos
de fabricantes, estes dados foram utilizados como base para determinar os padrões
comerciais e então utilizados no dimensionamento, no entanto este trabalho aborda
os requisitos de operação bem como os de funcionamento, ficando definindo que
sejam adaptados os sistemas de fumaça e de propulsão separadamente, pois estes
dependem da disponibilidade de recursos e cotação de valores.
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O sistema de propulsão requer um projeto elétrico separado que deve ser
realizado posteriormente por um Engenheiro Eletricista que deve desenvolver um
painel elétrico para alimentar os exaustores selecionados, pois o dimensionamento
determina a potência necessária, mas não determina que exaustor deve ser
comprado, pois o objetivo do presente trabalho é apenas projetar, ficando a
construção para futuras ações.
Conclui-se que este trabalho apresenta um projeto mecânico completo capaz
de executar a função proposta, respondendo a todos os itens descritos nos objetivos
específicos, pois os desenhos mecânicos nos apêndices fornecem todas as
informações necessárias para construção das partes em escala real, o sistema de
propulsão pode ser adquirido e adaptado nas etapas finais, bem como o sistema de
produção de fumos.
Fica como sugestão para trabalhos futuros projetar alguns sistemas de
medição e acompanhamento dos fenômenos físicos que ocorrem durante o regime
de trabalho do túnel de vento, pois podem ser dados importantes a pressão, a
velocidade do ar, a turbulência gerada após o ar atingir o modelo, bem como a força
exercida sobre o modelo, pois também é possível projetar algum mecanismo que
mensure a força de resistência ao ar colidindo sobre o modelo, por meio de sistemas
apropriados de medição.

57
REFERÊNCIAS
BARLOW, Jewel B.; RAE, William H. Jr.; POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel
Testing. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 1999.
BRESSA, Carlos Vinicius Xavier; JESUS, Diego Corrêa de. Elaboração de um
túnel de vento para bancada experimental. Universidade Católica Dom Bosco,
2010. Disponível em: <https://pt.scribd.com/doc/184557432/86330814-TCCElaboracao-de-Um-Tunel-de-Vento-Para-Bancada-Experimental> Acessado em:
13/09/2016.
BRUNETTI, Franco. Mecânica dos Fluidos. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2008.
ÇENGEL, Yunus A.; CIMBALA, John M. Mecânica dos Fluidos Fundamentos e
Aplicações. 3. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2015.
COUTINHO, Felipe Rodrigues. Projeto de um Túnel de Vento Subsônico do Tipo
Soprador. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2014. Disponível em:
<http://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10012170.pdf> Acessado em:
08/09/2016.
FOX, Robert W.; McDONALD, Alan T.; PRITCHARD, Philip J. Introdução a
Mecânica dos Fluidos. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos Científicos
S.A., 2004.
HENN, Érico Antônio Lopes. Máquinas de Fluido. 3. ed. Santa Maria: Ed. Da
UFSM, 2012.
HERNÁNDEZ, Miguel A. González; LÓPEZ, Ana I. Moreno; JARZABEK, Artur A.;
PERALES, José M. Perales; WU, Yuliang; XIAOXIAO, Sun. Design Methodology
for a Quick and Low-Cost Wind Tunnel. Polytechnic University of Madrid, Spain &
Beijing Institute of Technology, China, 2013. Disponível em:
<http://www.intechopen.com/books/wind-tunnel-designs-and-their-diverseengineering-applications/design-methodology-for-a-quick-and-low-cost-wind-tunnel>
Acessado em: 08/09/2016.
MUNSON, Bruce R.; YOUNG, Donald F.; OKIISHI, Theodore. Fundamentos da
Mecânica dos Fluidos. 4. ed. São Paulo: Editora Edgard Blucher, 2004.
NASA. Learning to Fly: The Wright Brothers’ Adventure.2002. Disponível em:
<https://www.nasa.gov/pdf/58225main_Wright.Brothers_508.pdf> Acessado em
12/09/2016.
NEILAND, V. Ya. Review of TsAGI Wind Tunnels. Zhukovsky, Russia: Ed. TsAGI,
1992.
OKAMOTO, Satoru; MERRISON, Jonathan; PORTMAN, V.; SANDLER, B.;
CHAPSKY , V.; LIU, Xin; QIU, Yuanying; DUAN, Xuechao; BENEDETTO, Sara Di;
RUFOLO, Giuseppe C.; MARINI, Marco; TRIFONI, Eduardo; ANDRIANNE, Thomas;
RAZAK, Norizham Abdul; DIMITRIADIS, Grigorios; KOTHERA, Curt S.; WERELEY,
Norman M. Wind Tunnels. Croatia: InTech, c2011.

58
Plascore. PAMG-XR1 5056 Aluminum Honeycomb. Disponível em:
<http://www.plascore.com/download/datasheets/honeycomb_data_sheets/Plascore_
5056.pdf> Acessado em: 15/10/2016.
PROVENZA, Francisco. Projetista de Máquinas. 71. ed. São Paulo: Ed. F.
Provenza, 1996.
SANTOS, Adalberto Rodrigo dos; SILVA, Bruno Washington Xavier da; NETO,
Francisco Santiago; LOPES, Laura Dias; DIONÍSIO, Thais Honório. Elaboração de
túnel de vento para aplicações de ensaios aerodinâmicos. Instituto Federal De
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Campus São José Dos Campos,
2014. Disponível em:
<http://sjc.ifsp.edu.br/biblioteca/index.php/component/phocadownload/category/6mecanica?download=4:elaboracao-de-tunel-de-vento-para-aplicacoes-de-ensaiosaerodinamicos > Acessado em: 13/09/2016.
SHIGLEY, Joseph E.; MISCHKE, Charles R.; BUDYNAS, Richard G. Projeto de
Engenharia Mecânica. 7. ed. São Paulo: Bookman, 2008.
STREETER, Victor L.; WYLIE, E. Benjamin. Mecânica dos Fluidos. 7. ed. Porto
Alegre: McGraw-Hill, 1982.
Teciam. Tecidos metálicos especificações técnicas. Disponível em:
<http://www.teciam.com.br/pdf/f01283d4279a95ad700ce9bedd09fffc.pdf> Acessado
em: 15/10/2016.
UNIARP. Universidade Alto Vale do Rio do Peixe. Normalização 2013. 97fls. 2013.
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe. Caçador/SC. Disponível em:
<http://www.uniarp.edu.br> Acessado em: 08/09/2016.
WHITE, Frank M. Mecânica dos Fluidos. 6. ed. São Paulo: AMGH Editora Ltda,
2011.

59

APÊNDICES

60
APÊNDICE A – Desenho do Túnel de Vento

62
APÊNDICE B – Desenho da Colméia

63

64
APÊNDICE C – Desenho da Tela

65

66
APÊNDICE D – Desenho do Bocal de Contração

67

68
APÊNDICE E – Desenho do Módulo da Seção de Teste

69

70
APÊNDICE F – Desenho do Difusor 1

71

72
APÊNDICE G – Desenho do Difusor 2

73

74

ANEXOS

75

ANEXO A – Catalogo de telas ou tecidos metálicos

76
ANEXO B – Catalogo de colméias

