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Ao contextualizar a história da aviação, recorreu-se à obra de Monteiro (2002), 

que descreve o interesse do homem pela aviação como um simples sonho de voar, assim, 

como qualquer pássaro. Nas tentativas de voar, cria-se primeiro os balões e em seguida 

máquinas estranhas com pouca potência, mas que se levantassem do solo e voasse alguns 

metros realizaria, não apenas o sonho do voo, mas também, um grande feito para os homens. 

Na construção do primeiro avião de sucesso na história dos Estados Unidos da 

América, os irmãos Wright estavam na vanguarda de uma das maiores mudanças tecnológicas 

dos tempos modernos. Sua abordagem na engenharia intuitiva lhes permitiu desenvolver 

inovações para resolver um problema da sustentação e arrasto. No entanto, elesfizeram 

váriasdecisões críticasde projeto com baseeminformações parciais, com resultados 

imprecisosemal-entendidos, levando-os aduas conclusõespossíveis: eles eram extremamente 

sortudos em tomar as decisões certas em pontos cruciais na evolução do modelo oueles eram 

extremamente espertos ao reconhecer as limitações de suas experiências e as deficiências dos 

seus resultados (ANDERSON, 2001). 

No decorrer da história, os irmãos Wright, com base em seus ensaios de voo, 

mostravam que eram necessárias várias mudanças para auxiliar na construção de modelos de 

aeronaves viáveis e, mais do que isso, era preciso fazer um estudo mais detalhado e minucioso 

sobre cada projeto, de forma mais segura e econômica. Por isso, os irmãos tinham indicativos 

de uma proposta de solução, tendo em vista que o túnel de vento já tinha se tornado uma 

ferramenta indispensável para este fim. Recorreram à tecnologia do mesmo, que tornava o 

desempenho aerodinâmicodos projetoscada vez melhor, e também foi à chave para diversos 

ensaios de voo dos quais necessitavam (MCFARLAND, 2000). 

Nesta pesquisa foi dado relevância nos testes do túnel de vento, principalmente 

para a criação do Flyer, pois foi a partir desses testes que os irmãos tiveram a percepção de 

que era necessário desenvolver formatos de asas diferentes, em escalas singulares, para obter 

maior estabilidade, sustentação, controle e menos arrasto para o referido modelo de avião. 

Diante desse panorama, neste trabalho são expostos os caminhos percorridos e as dificuldades 

para se projetar a primeira aeronave construída pelos referidos irmãos e chegar ao atual 

panorama, em que se podem visualizar aeronaves modernas, feitas por diferentes fabricantes 

ao redor do mundo (ANDERSON, 2001). 

Igualmente, observar-se-á a importância na qual se encontra o túnel de vento 

hodiernamente e, via de consequência, será possível apontar quais os obstáculos tecnológicos 

para adequar o túnel de vento às demandas atuais. Nesta pesquisa será possível visualizar 

como o túnel de vento se aperfeiçoou e como ele aprimorou a aerodinâmica do Flyer. Busca-



 

se vislumbrar a importância desse equipamento, desde a sua criação até os dias atuais e 

observar como ele influenciou no sucesso do Flyer. 

O trabalho, então, remeterá à época em que foi criado o túnel de vento e, 

bibliograficamente, observará como esta criação contribuiu sistematicamente na criação do 

Flyer. Os referidos testes levaram à evolução do túnel de vento, que trouxe o alcance de um 

desempenho melhor para as aeronaves em geral, e por intermédio desse avanço foi possível à 

realização de testes mais econômicos e seguros. Até nos tempos contemporâneos é possível 

ver reverberar a relevância desses testes aerodinâmicos determinando a construção dos carros, 

prédios, navios e aviões atuais.Desta forma, percebe-se o quão necessária e importante foi tal 

invenção. O túnel de vento, além de propiciar a visualização da aerodinâmica das aeronaves, 

também é fator relevante na efetivação de diversos outros inventos (ANDERSON, 2001).   

A pesquisa tem uma enorme relevância na academia e para os profissionais da 

aviação, pois o túnel de vento é fator preponderante na determinação de como o avião deve se 

desenvolver e como deve ser sua aerodinâmica para que possa voar com maior eficiência 

possível. Os irmãos Wright, ao aprimorarem tal invento, não só contribuíram para o sucesso 

do seu experimento como, também, para a aviação mundial como um todo. 

Este trabalho visa demonstrar como o túnel de vento foi aperfeiçoado pelos irmãos 

Wright, e como esse processo influenciou no aprimoramento do Flyer. Pode-se dizer, em 

linhas gerais, que o túnel de vento foi melhorado devido à identificação de problemas com os 

ensaios de voos realizados e este processo inspirou mudanças estruturais no Flyer. Assim 

como asaeronaves, os túneis de vento percorreu umlongo caminhono seu 

desenvolvimentotecnológico (MCFARLAND, 2000). 

Para elaboração deste trabalho, os dados foram coletados a partir de pesquisa 

bibliográfica, utilizando várias obras que retrataram o assunto. Segundo Lakatos (2006, p. 66) 

“Dessa forma, a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre 

certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a 

conclusões inovadoras”. 

O trabalho está divido em dois (2) capítulos. No capítulo primeiro, será 

apresentado um breve histórico da aviação mundial e brasileira e do desenvolvimento da 

tecnologia do túnel de vento e seus percursores, utilizado com o fim de garantir maior 

segurança no voo. 

No segundo capítulo, abordar-se-á os princípios da construção do túnel do vento e 

processos meteorológicos, a importância da utilização nas operações de voos, a importância 

do conhecimento sobre suas funcionalidades, assim como sobre sua aplicação prática 

mediante a execução das suas funções. 



 

Nas considerações finais, procurou-se enfatizar a relevância do túnel do vento e as 

inovações tecnológicas voltadas para a navegação aérea, de modo a possibilitar a utilização 

adequada desse recurso. Assim, como reafirmar a importância dos irmãos Wright nesse 

invento, bem como colaborar com estudos e pesquisas voltados para o aperfeiçoamento do 

túnel do vento, tudo com o objetivo de assegurar maior economia, conforto e segurança na 

área em questão. 

 

Palavras-chave: Túnel de vento,Aerodinâmica,Aeronave,Tecnologia. 
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