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Resumo: O material particulado proveniente de pátios de minério tem causado grande incomodo na sociedade 

por seu alto grau em prejudicar a saúde e os materiais. Uma das formas de contenção destes minérios é utilização 

de cinturões verdes que tem a capacidade de reter estes poluentes do ar. O objetivo principal deste trabalho foi 

avaliar o escoamento nas proximidades de pátios de matérias-primas localizados próximos de um cinturão verde 

e uma área urbana em escala reduzida através de experimentos de túnel de vento. Foram investigadas diferentes 

geometrias de cinturão verde, velocidade e direção do vento. 
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Abstract: Particulate matter from ore yard has caused great inconvenience in society because of their high 

degree of harm the health and materials. One way to curb these ores is the use of green belts that have the ability 

to retain these air pollutants. The main objective of this study was to evaluate the flow near patios of raw 

materials located near a green belt and urban areas through small-scale wind tunnel experiments. Different 

geometries were investigated green belt, speed and wind direction. 
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INTRODUÇÃO 

 

O material particulado (MP) caracteriza-se a mais evidente e visível forma de poluição 

do ar em um centro urbano [4]. Neste local o MP tem sido associado a vários efeitos adversos 

à saúde humana, danos na vegetação e aos materiais. 

Uma forma de diminuir o impacto causado pela emissão de MP provenientes de pátios 

de minérios é a implantação de cinturões verdes [3]. Um cinturão verde se comporta como 

uma barreira, interceptando o ar poluído [2]. As plantas podem remover os poluentes 

atmosféricos por três mecanismos: absorção de gases pelas folhas, deposição de MP na 

superfície das folhas e precipitação de partículas a jusante da vegetação [7]. 

Uma forma de estudar a eficiência de um cinturão verde é a modelagem física da erosão 

eólica de material MP utilizando modelos em escala reduzida. Esse tipo de modelagem 

permite a simulação de diversos parâmetros do problema e de várias soluções alternativas 

para comparação dos resultados [5]. Esta pode ser analisada em túneis de vento de camada 

limite atmosférica. 

 

METODOLOGIA 

  

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

teste de 2,0 m x 0,5 m x 0,5 m, localizado no Laboratório de Fenômenos de Transporte do 

Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória. A simulação da camada limite 

atmosférica foi baseada na utilização de agulhas e elementos de rugosidade cúbicos a 

montante da seção de teste de acordo com a metodologia proposta por Irwin (1981) [1] e 



 

 

espaçamento entre os elementos de acordo com Wooding [8], Figura 1. Para obter o perfil 

vertical da velocidade do vento foi considerada a Categoria IV de rugosidade do terreno de 

acordo com a NBR 6123/1988 [6]. 

Foram estudadas as seguintes configurações: 

 Vegetação esparsa com 40 cm  50 cm  e 20 cm  50 cm;;  

 Vegetação intermediaria com 40 cm  50 cm  e 20 cm  50 cm; 

 Vegetação densa com 40 cm  50 cm  e 20 cm  50 cm. 

Estas configurações foram estudadas considerando-se duas velocidades médias da 

corrente livre, U , 0,66 m/s e 1,43 m/s e duas direções do vento incidente sobre as pilhas, com 

ângulos de ataque de 0º e 90º, em relação ao vento incidente 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Experimentos de túnel de vento foram realizados para investigar o comportamento do 

escoamento do ar nas ao redor de um pátio de matérias-primas localizado próximo ao um 

cinturão verde e uma área urbana. Esta seção apresenta os resultados da visualização do 

escoamento através da técnica de injeção de fumaça para U  =1,43 m/s.  

A Figura 1 mostra os resultados do processamento de imagens considerando um vento 

incidente com ângulo de ataque de 0º sobre as pilhas, um cinturão verde denso com 40 cm de 

comprimento e área urbana.  Foi observado que uma redução da velocidade e filtragem do 

escoamento pela vegetação. Na região urbana foi observado o padrão típico de escoamento, 

com recirculações nas zonas de cavidade e recolamento nos telhados dos obstáculos.  

 

       
 

        
 

 

Figura 1 – Sequência de imagens para um ângulo de ataque de 0º, cinturão denso com 40 cm de 
comprimento 

 

A Figura 2 mostra os resultados do processamento de imagens para o vento incidente com 

ângulo de ataque de 90º sobre as pilhas, um cinturão verde denso com 40 cm e área urbana. 

Neste caso foi observada uma maior recirculação de fluido entre as pilhas de minérios. 

Entretanto no cinturão verde e na área urbana o comportamento foi similar ao obtido para 0º.  

 

 



 

 

             
 

Figura 2 – Sequência de imagens para um ângulo de ataque de 90º, cinturão espesso com 40 cm de 
comprimento. 

 

A Figura 3 mostra os resultados para um cinturão verde com 40 cm de comprimento e 

vegetação intermediária, com vento incidente de 10º sobre as pilhas. Os resultados das 

análises mostraram uma maior velocidade do escoamento na região urbana.  

 

 

                            
 

Figura 3 – Sequência de imagens para um ângulo de ataque de 90º, cinturão esparso com 40 cm de 
comprimento. 

 

 

 

A Figura 4 apresenta o processamento de imagens para um cinturão com 20 cm de 

comprimento e vegetação densa com ângulo de ataque de 0º grau sobre as pilhas. Os 

resultados mostraram uma boa filtração do escoamento ao passar pelo cinturão verde. Foi 

observado um ponto de recolamento do escoamento na esteira do cinturão verde que afetou o 

padrão do escoamento na região urbana.  

 

 

     
 

Figura 4 – Sequência de imagens para um ângulo de ataque de 0º, cinturão denso 20 cm de 
comprimento. 

 

Na Figura 5, têm-se os resultados de uma sequência de processamento de imagens para 

um cinturão verde com 20 cm de comprimento e vegetação intermediária e ângulo de ataque 

do vento incidente de 90º. De forma a evitar que o ponto de recolamento observado nas 

condições da Figura 4, foi construída uma geometria crescente de árvores na direção do 

escoamento principal.   

 



 

 

    
 

Figura 5 – Seqüência de imagens para um ângulo de ataque de 90º, cinturão intermediário com 20 
cm de comprimento. 

 

CONCLUSÃO 

 

Resultados preliminares deste estudo sugerem que um cinturão verde deve ser denso e um 

com um maior comprimento, aumentando assim, sua eficiência na filtração. Na região urbana 

foi obtido um padrão típico de escoamento nestas áreas.  

A técnica de injeção de fumaça foi uma boa ferramenta para visualização do escoamento, 

porém, em futuros trabalhos torna-se necessário melhorar a qualidade das imagens 

processadas. Além disso, é importante realizar as medições do perfil vertical da velocidade do 

ar em várias regiões do túnel de vento para uma melhor validação deste trabalho.  

 

AGRADECIMENTOS 

A Coordenadoria de Engenharia Elétrica do Ifes, Campus Vitória e ao Professor José 

Firmino Salvador pelo suporte dado ao túnel de vento. Agradeçemos também a FACITEC –

PMV. pelo suporte financeiro. 

 

REFERÊNCIAS 
 

[1] IRWIN, H. P. The Design of Spires for Wind Simulation. Journal of Wind Engineering 

and Industrial Aerodynamics, v. 7, p. 361-366, 1981. 

[2] JAMIL, S, ABHILASH, P.C., SINGH, A., SINGH, N., BEHL, H.M. Fly ash trapping and 

metal accumulating capacity of plants: Implication for green belt around thermal power 

plants. Landscape and Urban Planning, v. 92, p. 136-147, 2009. 

[3] LIMA, W. P. As Florestas e a Poluição do Ar. Serie Técnica. Instituto de Pesquisa e 

Estudos Florestais. Departamento de Silvicultura da E.S.A.L.Q-USP, v.1, 41p. São Paulo, 

1980. Disponível em: <http://www.ipef.br/publicacoes/stecnica/nr01/cap01.pdf>. 

Acessado em 14/04/2010,às 16h33min.  

[4] MAGALHÃES, C. L. Estudo do Material Particulado Atmosférico e Metais 

Associados às Partículas Totais em Suspensão na Cidade de Ouro Preto. 2005. Tese 

(Mestrado em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto.  

[5] MALCUM, K. C. Avaliação dos efeitos de telas porosas sobre a aerodinâmica de 

pilhas de carvão. 2006. Tese (Pós-Graduação em Engenharia Civil) - Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

[6] NBR 6123/1988.  Forças devidas ao vento em edificações. 

[7] RAWAT, J.S., BANERJEE, S.P. Urban forestry for improvement of environment. 

Journal of Energy Environment Monitoring, v. 12 n
o
 2, p. 109–116, 1996. 

[8]WOODING, R. A., BRADLEY, E. F., MARSHA, J. K. Drag due to Regular Arrays of 

Roughness Elements of Varying Geometry – Boundary Layer Meteorology, v. 5, p. 285-

308, 1973. 
 
 

http://www.ipef.br/publicacoes/stecnica/nr01/cap01.pdf%3e

