Túnel de Vento

Apresentação
Com 40 metros de comprimento, o Túnel de Vento do IPT é o maior da
América Latina para aplicações em engenharia do vento. Em atividade
desde 2002, reúne competências para apoiar o desenvolvimento
sustentável das cidades e fornecer subsídios técnicos para segurança
estrutural nos projetos de Construção Civil e Naval.
Aliada à infraestrutura única, a competência da equipe do IPT permite
oferecer soluções que vão desde os estudos sobre conforto ambiental,
dispersão de poluentes, energia eólica, segurança e otimização de
estruturas e revestimentos de edificações, até o apoio à elaboração de
planos diretores para as cidades.

Plataformas de petróleo e FLNG
Plataformas de petróleo off-shore são
estruturas complexas e demandam uma
grande variedade de ensaios em túnel de
vento, como cargas estáticas e dinâmicas
do vento; características de velocidade e
turbulência do escoamento no heliponto;
elevação de temperatura de plumas e análise
de dispersão de gases provenientes de
vazamentos ou chaminés

Túnel de vento
de camada limite
atmosférica

Soluções tecnológicas
■

Construção Civil: determinação da ação do vento nas estruturas

■

Plataformas de petróleo: análise de segurança de pouso e decolagem em
helipontos e esforços do vento nas estruturas emersas e submersas

■

■

Energia eólica: ensaios da aerodinâmica de pás, determinação da curva de
desempenho de aerogeradores, mapeamento do potencial eólico de
terrenos e otimização na distribuição de aerogeradores
Calibração de anemômetros para parques eólicos de acordo com a ISO 61400-12-1

Ponte Constantine - Argélia
Determinação do comportamento
dinâmico de pontes estaiadas

Santiago Calatrava – Museu do Amanhã
Determinação do carregamento estático do
vento na cobertura e fachadas.
Devido às estruturas metálicas da cobertura,
que se movimentam continuamente como
asas durante o dia, para acompanhar a
posição do sol, o ensaio foi realizado com as
asas em diferentes posições

Estádio Castelão - CE

Soluções tecnológicas
■

Conforto ambiental: térmico, dinâmico e dispersão de contaminantes

■

Determinação do impacto de vizinhança em grandes centros
urbanos e suas consequências no nível do pedestre

■

Avaliação da qualidade do ar interior de edificações,
meios de transporte coletivo e plantas industriais

■

Caracterização de wind fences para controle de dispersão
de particulados (caulim, carvão, minério de ferro etc.)

Ensaios de mapeamento do escoamento
e medição de forças em bolas para
determinação dos coeficientes de arrasto
e melhorias nos projetos aerodinâmicos

Ensaios de conforto térmico no interior
do estádio e de determinação do
carregamento do vento na cobertura,
simulando a etapa da construção e do
estádio já construído
Esses estudos permitem realizar alterações
no projeto para se aumentar o conforto
térmico e a segurança estrutural

Infraestrutura
■

Stereo PIV (Particle Image Velocimetry)

■

2D LDV (Laser Doppler Velocimetry)

■

Balanças com seis graus de liberdade

■

FID (Flame Ionization Detector)

■

Multiplexador de pressões com 512 canais simultâneos

Navio Alpha Crucis
Estudos de forças e momentos
produzidos pelo vento na estrutura
emersa e submersa do navio.
O túnel de vento do IPT conta com
uma mesa de testes automatizada
que permite variar os ângulos de
aproamento, adernamento e
trim, assim como alterar o
calado da embarcação.

Etapas do estudo sobre os cenários
de verticalização nos planos
diretores da capital paulista

Infraestrutura
Edifícios altos e esbeltos

■

Acelerômetros

■

Sensores ópticos de deslocamento

■

Tubos de Pitot de cinco e de doze furos com alta resposta em frequência

■

Anemômetros a fio quente, 1D, 2D e 3D

■

Robô cartesiano utilizado para posicionamento
das sondas de medição

■

Torquímetros
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Determinação dos carregamentos do vento
nas edificações para o dimensionamento
da caixilharia, revestimento e estrutura,
permitindo economia, segurança estrutural
e conforto dos usuários.
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