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Introdução
Atualmente, o campo das ciências exatas e tecnológicas vem se desenvolvendo em um ritmo
muito acentuado, onde as exigências de projetos e novas ideias são cada vez mais
rigorosas. No campo da mecânica dos fluídos, mais especificamente aerodinâmica, não é
diferente. Nesse contexto, é de suma importância o desenvolvimento de um instrumento que
possibilite a concretização de tamanha tarefa, sendo o objeto de estudo mais usual para
casos específicos aerodinâmicos o túnel de vento para análises em corpos rígidos.
Complementando o quadro e não menos importante, o estudo de fenômenos físicos em
bancadas virtuais (simulação computacional / CFD – Computed Fluid Dynamics)vem sendo
de complemento intrínseco para melhorias, inovações e validações de projetos
Objetivo
O objetivo do trabalho em questão é calcular, projetar, dimensionar e confeccionar um túnel
de vento horizontal e subsônico didático para análises aerodinâmicas, realizando ensaios no
mesmo e validando os testes por meio de simulações utilizando dinâmica dos fluídos
computacional.
Metodologia
• Pesquisa bibliográfica em livros e em artigos da área: Pesquisa realizada primordialmente
para referência analítica e fundamentalista para o projeto em uma aproximação inicial do
problema. Pesquisa realizada como referência em trabalhos que já abordaram os mesmos
conceitos • Confecção de protótipo para validação: Parte principal integrante do projeto de
iniciação científica é a construção do túnel de vento em si e de um protótipo simples de um
objeto de análise para validação do projeto do túnel de vento (asa de avião escalonada).
• Análise computacional: Paralelamente ao estudo através do ensaio no túnel de vento, é de
suma importância a utilização de uma simulação do ocorrido em análise computacional
(CFD).
Resultados
O trabalho encontra-se atualmente na etapa de confecção prática do protótipo, com uma
ênfase na instrumentação do túnel, objetivando até novembro ter sido feitos ensaios e curvas
de calibração.
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