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Abstract. Um modelo numérico foi desenvolvido para analisar as principais características 

do comportamento do escoamento de ar no interior de um conjunto soprador-difusor de um 

túnel de vento para baixas velocidades. Foi utilizado o código comercial Ansys – CFX 14.0 

para simular o escoamento turbulento em regime permanente do ar no interior do dispositivo. 

O estudo foi feito considerando-se uma dada rotação do soprador, sendo o domínio de 

solução compreendido desde o soprador até os difusores do conjunto do túnel de vento. O 

túnel de vento modelado corresponde ao equipamento existente na PUC Minas, que consiste 

de um túnel para baixas velocidades, em circuito aberto, com pequenas dimensões e uma 

seção de testes projetada para velocidades de até 12 m/s. A seção de testes é quadrada, com 

200 mm de aresta e 940 mm de comprimento. O soprador consiste de um ventilador radial 

com 12 pás para trás. As condições de contorno utilizadas são provenientes de dados 

experimentais. Como resultado, foi analisado o comportamento do escoamento no rotor, 

juntamente com a junção da saída da envolvente com a entrada túnel/difusores. 
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1  INTRODUÇÃO 

Túneis de vento são equipamentos utilizados para desenvolver informações experimentais 

úteis em um meio rápido, econômico e preciso para a pesquisa aerodinâmica. Uma vez que o 

túnel de vento é um dispositivo destinado principalmente para testes em modelos reduzidos, 

pode-se considerar que testes em escala podem ser bem conduzidos de modo que resultados 

possam ser aplicados efetivamente em modelos de grande escala. De forma básica, túneis de 

vento podem ser divididos em dois tipos: de circuito fechado e de circuito aberto. Nos túneis 

de circuito fechado, o ar que escoa é sempre o mesmo e nos túneis de circuito aberto o ar é 

proveniente do ambiente externo. 

A Dinâmica dos Fluidos Computacional (do inglês, Computational Fluid Dynamics, CFD) 

é a análise de sistemas envolvendo o escoamento dos fluidos, transferência de calor e 

associando fenômenos como reações químicas por meio de simulações baseadas em 

computadores (Verteeg, Malalasekera, 2007). Os códigos CFD são estruturados em torno de 

algoritmos numéricos que podem solucionar problemas de escoamento. De uma maneira geral, 

os códigos contêm três elementos principais, sendo eles: pré-processamento, solução e pós-

processamento. Na solução de problemas de escoamentos de fluidos é preciso estar ciente que 

a física é complexa e os resultados gerados pelo código apresentam resultados próximos à 

física imposta nele, porém, devem ser avaliadas pelo operador. 

A realização de testes experimentais em túneis de vento é bem estabelecida em 

engenharia eólica, sendo aplicada em uma ampla gama de estudos. Apesar do grande aumento 

de performance da computação nas décadas passadas e ao contrário do que tem sido sugerido 

no passado, a técnica de CFD não conseguiu substituir os ensaios em túneis de vento de forma 

adequada. Moonen (2006) afirma que o CFD chegou a uma fase em que a sua combinação 

direta com a abordagem túnel de vento pode produzir um efeito sinérgico. Por um lado, as 

medições em túneis de vento estão sendo usadas para validar os cálculos CFD realizados com 

diferentes modelos de turbulência e diferentes abordagens de modelagem perto da parede, 

entre outros. Por outro lado, a técnica de CFD pode ser usada como uma ferramenta para 

apoiar o projeto do túnel de vento, testes em túnel de vento e interpretação dos resultados dos 

testes. 

Encontram-se na literatura inúmeros trabalhos utilizando túneis de vento. Howell (2009) 

apresentou um estudo experimental e computacional combinado para a aerodinâmica e 

desempenho de uma turbina eólica de pequena escala de eixo vertical. Soares (2011) 

apresentou um trabalho comparando os dados numéricos e experimentais dos perfis de 

velocidade na seção de testes de um túnel de vento em função da vazão mássica de entrada. 

Soares (2012) também apresentou uma comparação entre os resultados experimentais e 

numéricos de velocidade e energia cinética de turbulência na seção de testes. Queiroz (2009) 

apresentou uma avaliação dos resultados numéricos do escoamento na seção de testes de um 

túnel de vento avaliando dois modelos de turbulência. Os resultados numéricos foram 

comparados com dados experimentais, não sendo observadas diferenças significativas no 

perfil de velocidade entre os modelos de turbulência. 
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Diversos trabalhos teóricos e experimentais já foram desenvolvidos no túnel de vento na 

PUC-Minas. O principal objetivo dos trabalhos numéricos foi determinar o perfil de 

velocidades no interior do dispositivo. Nos primeiros trabalhos, estudou-se apenas a seção de 

testes, supondo um perfil uniforme de velocidades na entrada do escoamento. Para os 

trabalhos envolvendo o túnel de vento completo, a velocidade na entrada do túnel foi imposta 

com um perfil de velocidade uniforme. Em ambos os casos, sabe-se que essa condição não é 

real. Incluindo o soprador, mecanismo responsável por realizar o escoamento interno no túnel 

na simulação, podem-se obter dados numéricos mais próximos da realidade, aumentando mais 

ainda a confiabilidade dos resultados obtidos. No presente trabalho tem-se como objetivo 

analisar numericamente o escoamento de ar no conjunto soprador – difusores do túnel de 

vento para baixas velocidades existente na PUC Minas a fim de se determinar o perfil de 

velocidades na entrada do túnel de vento. 

2  MODELAGEM MATEMÁTICA 

2.1 Equações Governantes do Problema 

Em mecânica dos fluidos, a equação de conservação de massa escrita para um volume 

de controle diferencial é chamada de equação da continuidade. A equação (1) apresenta a 

forma diferencial do princípio de conservação da massa e pode ser aplicada a escoamentos 

tridimensionais, permanentes ou transientes, viscosos ou invíscidos, compressíveis ou 

incompressíveis. 

  

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
                                                   

Onde ρ é a massa específica do fluido, t é a coordenada temporal, x, y e z representam 

as coordenadas espaciais cartesianas de um sistema tridimensional e u, v e w são, 

respectivamente, as componentes de velocidade nas direções x, y e z. 

As equações (2), (3) e (4) representam as equações de Navier-Stokes. 
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Onde µ é a viscosidade dinâmica, S
X
, S

Y
 e S

Z
 são os termos fonte nas direções dos 

eixos x, y e z, p é a pressão e g a aceleração da gravidade (Fox, Pritchard, McDonald, 2009). 

Soares (2008) observou, através de testes, a presença de velocidades que 

evidenciavam um escoamento com números de Reynolds da ordem de 10
4
 a 10

5
 no túnel de 

vento em estudo. Para valores acima de Re = 4000 escoamentos tornam-se turbulentos, por 

isso a necessidade de se caracterizar efeitos de turbulência. 

2.2 Modelo de Turbulência 

O número de Reynolds de um escoamento fornece a medida da importância relativa 

das forças de inércia (associados com efeitos de convecção) e das forças viscosas. Em 

experimentos com sistemas de fluidos, observa-se que se os valores são inferiores ao número 

de Reynolds crítico (Recrit), o escoamento é suave. Se as condições de contorno aplicadas não 

se alteram com o tempo, o escoamento é constante e chamado de escoamento laminar. 

Para valores do número de Reynolds acima de Recrit, uma complicada série de eventos 

acontece e eventualmente, leva a uma mudança radical das características do escoamento. O 

fenômeno da turbulência ocorre quando as forças de inércia em um fluido são significativas 

em comparação com as forças viscosas e também é caracterizado por altos números de 

Reynolds. No estado final o comportamento do escoamento é aleatório e caótico, sendo 

chamado de escoamento turbulento. A natureza aleatória de um escoamento turbulento 

impede uma solução analítica de todas as partículas do fluido. Para fins de engenharia, no 

entanto, é suficiente a descrição do escoamento médio. 

Para resolver o problema da impropriedade dessas ferramentas na descrição das 

instabilidades no escoamento, recorre-se ao conceito de que o valor instantâneo de uma 

grandeza (velocidade) pode ser descrito através da soma entre sua média temporal e sua 

componente de flutuação, Figura 1. 

                                                                               

Isto é chamado de decomposição de Reynolds. O escoamento turbulento agora pode 

ser caracterizado em valores médios das propriedades de escoamento, como velocidade, 

pressão e temperatura. 



Luiz Fernando Ribeiro Ledo, Sérgio de Morais Hanriot, Cristiana Brasil Maia 

SIMMEC/EMMCOMP 2014 

XI Simpósio de Mecânica Computacional  e II Encontro Mineiro de Modelagem Computacional 

ABMEC, Juiz de Fora, MG, 28-30 de maio de 2014 

Figura 1: Flutuações no campo de velocidade  

 

As flutuações de velocidade na turbulência resultam em taxas de transferência de 

quantidade de movimento, calor e massa que podem ser muitas ordens de grandeza maiores 

que aquelas devido ao transporte molecular (ou difusão molecular). De fato, quando porções 

de fluido deslocam-se em vórtices, levam consigo suas propriedades, transportando-se para 

outra região do escoamento. 

Para ser capaz de computar escoamentos turbulentos com as equações RANS 

(Reynolds-averaged Navier-Stokes), onde a atenção é focada significante no escoamento e 

nos efeitos da turbulência nas propriedades do escoamento, faz-se necessário desenvolver 

modelos de turbulência que predigam as tensões de Reynolds e os termos de transporte 

escalar e que fechem o sistema de equações do escoamento médio. Termos extras aparecem 

nas equações de escoamento médio devido às interações entre as várias flutuações turbulentas. 

Por não ser analiticamente possível a solução de escoamento turbulento, foram criados 

modelos de turbulência com o intuito de se aproximar cada vez mais a solução numérica com 

a realidade.  

O modelo k-ε pertence à classe de modelos de duas equações, nos quais são 

adicionadas duas equações de transporte para suas grandezas. No caso do modelo discutido, 

as duas grandezas turbulentas são energia cinética turbulenta k e a taxa de dissipação de 

energia cinética turbulenta ε. Para simulações de finalidade geral, o modelo k-ε oferece boa 

adequação em termos de exatidão e robustez. O modelo usa aproximação de função de parede 

escalável para melhorar a robustez e a exatidão quando a malha próxima à parede é muito 

refinada. As funções de parede escaláveis permitem soluções arbitrárias para tais casos, o que 

se trata de um aprimoramento significativo se comparado com as demais funções de parede. 

Apesar de todas essas vantagens, o modelo k-ε pode não ser adequado nas seguintes 

condições: escoamento com separação de camada limite, escoamento com mudanças 

repentinas na taxa de deformação média e escoamentos sobre superfícies curvas. Outra 

deficiência do modelo é que assume equilíbrio espectral, ou seja, a energia cinética turbulenta 

é distribuída em toda a extensão do espectro de grandes escalas (Versteeg, Malalasekera, 

2007). 
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Outro modelo que adiciona duas equações de transporte às equações governantes do 

problema é o modelo k-ω, tornando-se a alternativa mais proeminente, utilizando a frequência 

de turbulência ω em vez da dissipação da energia cinética turbulenta ε. O valor de energia 

cinética turbulenta k está definido como zero para a parede. A frequência ω tende ao infinito 

para a parede, mas pode-se especificar um valor muito grande para a parede. A prática 

experimental com o modelo mostrou que os resultados não dependem muito sobre os detalhes 

precisos desse tratamento. 

Menter (1992a) notou que os resultados do modelo k-ε são muito menos sensíveis aos 

valores assumidos na corrente livre, mas o seu desempenho próximo a parede é insatisfatório 

para camadas limite com gradientes de pressão adverso. Isto levou a sugerir um modelo 

hibrido usando (i) transformação do modelo k-ε em um modelo k-ω na região próxima a 

parede e (ii) o modelo k-ε padrão em um modelo k-ω na região afastada da parede em 

escoamentos completamente turbulentos. 

O modelo k-ω SST (Shear Stress Transport) foi projetado para prover previsões 

altamente exatas de início e quantidade de separação de escoamento sob gradientes de pressão 

adversos através da inclusão de efeitos de transporte na formulação de viscosidade turbulenta. 

Ele difere do k-ω padrão por levar em consideração o transporte de tensões de cisalhamento 

turbulentas, utilizando para este cálculo, funções especiais denominadas na literatura como 

blending functions, que têm desempenho decisivo em regiões próximas às paredes. 

As equações de transporte para o modelo k-ω SST, usado no presente trabalho, são 

(Versteeg, Malalasekera, 2007): 

     

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

  

  
 
   

   
 

   

   
 

   

   
                     

     

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
    

  

    
  

   

   
 

   

   
 

   

   
   

             
 

 
  

   

   
         

   
 

     

  

   

  

   
                              

A equação 6 representa a equação de transporte para ε e a equação 7 a equação de 

transporte para ω. O primeiro termo das duas equações representam a taxa de variação de k ou 

ω, os três termos seguintes representam o transporte de k ou ω por convecção, o quarto termo 

representa o transporte de k ou ω, o quarto termo representa o transporte de k ou ω por 

difusão, o quinto termo representa a taxa de produção de k ou ω, o sexto termo representa a 

taxa de destruição de k ou ω e por fim, no caso da equação (7) o sétimo termo representa a 

difusão cruzada, originada durante a transformação ε = kω. As constantes do modelo k-ω 

valem: σx = 1.0, σω,1 = 2.0, σω,2 = 1.17 γ2 = 0.44, e β2 = 0.083. 
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3  METODOLOGIA NUMÉRICA 

Para a solução numérica das equações governantes do problema, foi utilizando o software 

comercial ANSYS/CFX 14.0.  

Para definição das dimensões do problema e das condições de contorno, foram utilizados 

dados experimentais provenientes de um túnel de vento para baixas velocidades da PUC 

Minas. O túnel de vento possui as dimensões mostradas na Figura 2 e permite rotações de 

1800 rpm a 3200 rpm, resultando em números de Reynolds na seção de testes da ordem de 

10
4
 a 10

5
. A rotação estudada é de 1800 rpm, com o valor da vazão correspondente de 0,22 

kg/s, obtida por dados experimentais encontrados na literatura (Soares, 2013). 

O modelo de turbulência utilizado foi o k-ω SST, o esquema de interpolação de advecção 

foi o de High Resolution (alta resolução) e o esquema de interpolação numérica de 

turbulência foi o de First Order (primeira ordem). 

3.1 Condições de Contorno 

Foram atribuídas as condições de contorno apresentadas na Tabela 1. Os valores foram 

obtidos de dados experimentais (Soares, 2013) para ensaios realizados no túnel de vento em 

estudo. 

Tabela 1: Condições de Contorno impostas no domínio Computacional 

Domínio Condição de Contorno 

Entrada Vazão Mássica (0,22 kg/s) 

Saída Pressão Atmosférica (101.325 Pa) 

Paredes Não deslizamento e fronteira impermeável 
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Figura 2: Dimensões do Túnel de Vento 

 

3.2 Procedimento Numérico 

No presente trabalho foi utilizado um computador com as seguintes configurações: 16GB 

RAM, Windows 64 bits, processador Intel® Core
TM

 i7 3.4GHz, 1TB HD. O trabalho foi 

realizado na plataforma Workbench do Ansys, na qual é possível a modelagem ou importação 

da geometria a ser trabalhada, geração de malha, introdução das condições de contorno, 

solução e visualização do pós-processamento. 

3.3 Hipóteses 

As hipóteses aplicadas ao escoamento e ao modelo CFD são as seguintes: 

 Ar como gás ideal; 

 Escoamento em regime permanente; 

 Temperatura ambiente de 289K; 

 Pressão atmosférica de 101.325 Pa; 

 Vazão mássica experimental como condição de entrada no sistema; 

 Opening como condição de saída, o que permite a recirculação do fluido na saída; 

 Não deslizamento na parede. 

As condições de contorno implementadas estão ilustradas na Figura 3. 

 

  

[mm] 
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Figura 3: Condições de contorno implementadas na geometria 

 

Os valores de temperatura ambiente e pressão atmosférica aplicados como condição de 

contorno são valores normalizados. Esse processo de normalização consiste no cálculo de 

valores padrões desses dados, já que os mesmos sofrem variações no decorrer dos dias, 

problema gerado pela longa duração dos testes experimentais. 

 

4  RESULTADOS 

A análise foi realizada na simulação da geometria composta pelo soprador e os difusores. 

A rotação do soprador selecionada foi de 1800 rpm, que corresponde a uma vazão mássica de 

0,22 kg/s. Iniciou-se com um teste de malhas no qual a dimensão máxima da malha 

selecionada foi variada entre 11 mm (Malha 1), 10 mm (Malha 2) e 9 mm (Malha 3). A malha 

1 possui 81542 nós, a malha 2, 101240 nós e a malha 3, 134390 nós. 

Como critério de convergência, foram selecionadas a velocidade e a energia cinética 

turbulenta no ponto central do plano de saída do soprador/entrada dos difusores, no centro da 

tubulação que conduz o fluido para o interior do túnel de vento. (Figura 4). O programa foi 

simulado para cada uma das malhas, até que se conseguisse um resíduo das equações de 

conservação de 1x10
-6

. Observou-se que, quando comparados os resultados para uma malha, 

para resíduos de 1x10
-4

, 1x10
-5

 e 1x10
-6

, a velocidade e a energia cinética turbulenta no ponto 

definido não se alteravam significativamente. Quando comparados os resultados das malhas 

estudadas para o resíduo de 1x10
-6

, as diferenças entre as malhas 2 e 3 foram inferiores a 3%, 

considerando-se assim que o problema havia convergido. São apresentados os resultados para 

a malha 3 (mostrada na Figura 5), para um resíduo de 1x10
-6

. 
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Figura 4: Ponto central do plano de saída do soprador/entrada dos difusores 

 

A velocidade obtida para o ponto central na entrada do difusor foi de 20,63 m/s e a 

energia cinética turbulenta foi de 1,33 m
2
/s

2
. Pode-se observar que a velocidade obtida na 

entrada do difusor é superior à velocidade máxima esperada para a seção de testes do túnel de 

vento, o que pode ser explicado pela menor área de escoamento neste ponto em relação à 

seção de testes. 

Figura 5: Malha utilizada 
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As Figuras 6 e 7 ilustram as linhas de corrente do escoamento. Observa-se um grande 

número de recirculações no soprador. Observa-se que o perfil de velocidades não é uniforme, 

como simulado em análises iniciais do túnel de vento. Devido à geometria das pás, percebe-se 

uma assimetria das velocidades em relação ao ponto central. 

Figura 6: Linhas de corrente 

 

Figura 7: Linhas de corrente 
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Figura 8: Distribuição de Pressão em um Plano 

 

A Figura 8 mostra a distribuição de pressão em um plano paralelo ao campo de 

escoamento. A Figura 9 mostra os vetores de velocidade no domínio de solução. Como 

esperado, as maiores velocidades são encontradas na saída do soprador, devido à menor área 

de escoamento nesta seção. Observa-se que, ao sair do soprador, o escoamento tende a se 

concentrar em uma região de área semelhante à do soprador. À medida que se afasta do 

soprador, a área de maior concentração de fluido aumenta, mas ainda não é capaz de ocupar 

de maneira adequada todo o volume dos difusores. 
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Figura 9: Vetores de Velocidade 

 

 

5  CONCLUSÕES 

Foi realizada a simulação numérica do escoamento no conjunto soprador/difusores de um 

túnel de vento para baixas velocidades da PUC Minas, utilizando-se o software comercial 

Ansys CFX 14.0 com condições de contorno baseadas em resultados experimentais 

encontrados na literatura. 

Observa-se que a velocidade média na entrada dos difusores é maior que a velocidade 

média na saída da seção de testes apresentados por experimentos encontrados na literatura. 

Isso ocorre devido à redução da área da seção transversal do escoamento. Como esperado, o 

perfil de velocidades na entrada dos difusores não é uniforme, como simulado em análises 

anteriores do túnel de vento. O presente trabalho permitiu a determinação do perfil de 

velocidades a ser implementado em análises futuras, aumentando a confiabilidade de 

resultados de simulações a serem realizadas no túnel de vento com a ausência do soprador. A 

simulação do escoamento sem o soprador se justifica pelo aumento do número de volumes de 

controle causado pelo aumento da geometria (soprador + difusores). 

Observa-se que há uma assimetria da velocidade em relação ao ponto central da entrada 

dos difusores, causado pela geometria das pás do soprador. Percebe-se também que, ao sair do 

soprador, o escoamento tende a se concentrar em uma área inferior à área da seção transversal 

dos difusores. À medida que se afasta do soprador, a área de maior concentração de fluido 

aumenta. 
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Finalmente, pode-se perceber que a geometria da envolvente do rotor cria regiões de 

recirculação na tubulação que direciona o fluido até os difusores e o perfil de entrada reta das 

pás gera uma recirculação na entrada do rotor. 
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