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Resumo - O objetivo principal deste trabalho foi investigar as influências de parâmetros geométricos e 

meteorológicos, tais como a direção e velocidade do vento no escoamento do ar nas proximidades de um 

obstáculo isolado de geometria complexa. Através de experimentos de túnel de vento foi simulada uma camada 

limite atmosférica em condições neutras. Para o escoamento incidente, foram analisadas duas direções do vento 

em relação às faces do obstáculo, com diferentes velocidades do vento. Para uma melhor visualização do 

escoamento ao redor do obstáculo foi utilizada a técnica de injeção de fumaça. Os resultados mostraram que a 

direção do vento e parâmetros geométricos tem uma influência significativa no padrão do escoamento ao redor 

do obstáculo. 
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Abstract - The main objective of this study was to investigate the influences of geometric and meteorological 

parameters such as wind direction and velocity of the air flow near an isolated obstacle of complex geometry. 

Wind tunnel experiments were carried out in the neutral atmospheric boundary layer. For incoming flow were 

analyzed two wind directions with different wind velocities relative to the frontal faces of the building. The flow 

visualization during the experiments was performed using smoke injecting technique. The results showed that 

the wind direction and geometric parameters have a significant influence on the flow pattern around the obstacle. 
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INTRODUÇÃO 
 

O estudo do escoamento do ar ao redor de obstáculos é um problema de mecânica dos fluidos 

de fundamental importância no entendimento de suas características aerodinâmicas (BECKER 

et al., 2002).  Neste fenômeno, o escoamento atmosférico e a turbulência governam a carga do 

vento nas superfícies do obstáculo e tem significativo efeito no transporte e dispersão de 

poluentes. 

Hosker (1981) e Santos (2000) apresentam maiores detalhes do padrão do escoamento ao 

redor de obstáculos isolados. Estes autores reportaram nestes estudos as cinco principais 

regiões características deste mecanismo às quais são: (I) a região do escoamento incidente; 

(II) a região dos vórtices ferraduras; (II) região do recolamento nas paredes laterais e 

possivelmente no telhado (III) zona de cavidade ou esteira próxima e (V) esteira turbulenta.  

O campo de escoamento nas proximidades de um corpo imerso na camada limite atmosférica 

é muito complexo e turbulento (SANTOS, 2009, CEZANA, 2007). Esta complexidade surge 

das interações entre o obstáculo e a atmosfera e depende de vários fatores tais, como a 

velocidade e direção do vento incidente, dimensões do obstáculo, estabilidade da atmosfera e 

rugosidade da superfície.  

O principal objetivo deste trabalho foi realizar experimentos de túnel de vento para investigar 

os principais parâmetros que afetam o campo de escoamento ao um obstáculo isolado de 

geometria complexa. A técnica de injeção de fumaça foi utilizada para a visualização da 



 

 

estrutura dos mecanismos associados ao escoamento de fluido e sua interação com corpos 

sólidos.  
 

METODOLOGIA 
 

Os experimentos foram realizados em um túnel de vento de retorno aberto com seção de teste 

de 2,0 m  0,5 m  0,5 m. Para simular uma camada limite atmosférica foram utilizadas 

agulhas e elementos de rugosidade cúbicos a montante da seção de teste de acordo com a 

metodologia proposta por Counihan (1969).  

Foram construídos três obstáculos de madeira com diferentes dimensões: (i) Obstáculo A: 

0,15 m de comprimento; 0,12 m de largura e 0,12 m de altura, (ii) Obstáculo B: 0,30 m  de 

comprimento; 0,12 m de largura e 0,12 m de altura e (iii) Obstáculo C: 0,15 m de 

comprimento; 0,12 m de largura e 0,21 m de altura. Para cada obstáculo foram investigadas 

três velocidades e duas direções do vento incidente (θ= 0º e θ=90º). A velocidade média do 

vento foi medida com um tubo de Pitot acoplado a um micro manômetro (TSI, modelo 5815) 

e número de Reynolds, Re, foi baseado na velocidade da corrente livre, U , e dimensões 

características dos obstáculos.  

 

RESULTADOS 
 

Nesta seção são apresentados os resultados da visualização do campo de escoamento. A 

Figura 1 mostra o padrão do escoamento na região do fluxo incidente do Obstáculo A para   

θ= 0º e Re = 1646. É possível notar a formação de um vórtice frontal nas regiões próximas do 

solo. No telhado ocorre uma separação do escoamento sem a formação de uma zona de 

recirculação. A seta em vermelho indica o tamanho da região de esteira próxima que se 

formou atrás do obstáculo. 

 

 
Figura 1. Vista lateral do Obstáculo A: θ=0º e Re = 1646. 

 

A Figura 2 mostra vista lateral do escoamento na face frontal do Obstáculo A para θ= 90º. O 

padrão do escoamento também apresenta um vórtice frontal. Porém, neste caso ocorre o 

recolamento do escoamento no telhado com a formação de uma zona de cavidade, conforme 

indica a seta em vermelho. 

 

 
Figura 2. Vista lateral do Obstáculo A: θ=90º e Re = 1646. 

 



 

 

A Figura 3 mostra o padrão do escoamento na região do fluxo incidente do Obstáculo B para 

θ= 0º e Re = 1646. É possível notar a formação de um vórtice frontal nas regiões próximas do 

solo. No telhado ocorre uma significativa separação do escoamento sem a formação de uma 

zona de recirculação. Além disso, pode se observar a zona de recirculação que se forma atrás 

do obstáculo.  

 

 
Figura 3. Vista lateral do Obstáculo B: θ= 0º e Re = 1646. 

 

A Figura 4 mostra o padrão do escoamento na região do fluxo incidente do Obstáculo C para 

θ= 0º e Re = 1646. Também é possível notar a formação de um vórtice frontal nas regiões 

próximas do solo. No telhado ocorre uma separação do escoamento. A seta em vermelho 

indica o tamanho da região de esteira próxima que se formou atrás do obstáculo. 

 

 
Figura 4. Vista lateral do Obstáculo C: θ= 0º e Re = 1646. 

 

No total foram realizados vários testes experimentais sendo que em cada obstáculo foi 

analisada as duas direções do vento incidente (θ=0º e θ=90º) e diferentes velocidades do vento 

para Re = 6055 e Re = 16876.  

A Tabela 1 mostra os resultados experimentais do comprimento da região de esteira próxima 

que se forma atrás do obstáculo para θ=0º e θ=90º e diferentes números de Reynolds. O 

comprimento desta região para θ=0º foi maior do que para θ=90º. Além disso, quanto maior o 

comprimento da face frontal, menor o comprimento da região de esteira próxima.  

 

Tabela 1 – Comprimento da região de esteira próxima. 

 

 Re = 1646 

 Obstáculo A Obstáculo B Obstáculo C 

 =0º =90º =0º =90º =0º =90º 

x (m) 0,25 0,21 0,23 0,18 0,28 0,19 

 Re = 6055 

 Obstáculo A Obstáculo B Obstáculo C 

 =0º =90º =0º =90º =0º =90º 

x (m) 0,21 0,19 0,34 0,19 0,25 0,18 

 Re = 16876 

 Obstáculo A Obstáculo B Obstáculo C 



 

 

 =0º =90º =0º =90º =0º =90º 

x (m) 0,19 0,12 0,24 0,18 0,21 0,19 

 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 

Os experimentos em túnel de vento da visualização do campo de escoamento nas 

proximidades de um obstáculo isolado mostraram os vários padrões que foram reportados na 

literatura. Ocorreu a formação de um vórtice a montante da face frontal do obstáculo e a 

formação da zona de cavidade na região de esteira próxima em todos os experimentos.  

Estes resultados também mostraram que a direção do vento incidente e parâmetros 

geométricos têm influência significativa no padrão de escoamento ao redor de obstáculos 

isolados. No futuro pretende-se estender a modelagem física para modelar o transporte e a 

dispersão de poluentes utilizando experimentos de túnel de vento. 
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