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RESUMO 

 
A poluição atmosférica causada pela geração de poeira à partir do desprendimento 
de particulados de leitos de concentrado de minério de ferro (CMF) transportados 
em vagões ferroviários, gera algumas dificuldades para comunidades de áreas do 
entorno da linha férrea. A presença de água nos interstícios das particulas é uma 
opção viável para se inibir a geração de poeira. Diante deste cenário, o objetivo 
deste trabalho é avaliar o mecanismo de secagem e emissão dos particulados de 
poeira gerados durante o transporte, por meio de ensaios com modelos de vagão. 
Para reproduzir o escoamento de ar sobre os vagões, foi utilizado um túnel de vento 
de seção de testes de 600mm x 600mm, capaz de reproduzir velocidades até 30m/s, 
e um modelo em escala 1:20 de um vagão de transporte de minério. A influência da 
velocidade do vagão na emissão do poeira é feita por meio de duas velocidades do 
ar, 40km/h e 70km/h, para diferentes valores de umidade do minério de ferro. O 
mecanismo de secagem e a emissão de particulado são avaliados a partir da perda 
de massa de material do interior do modelo de vagão e da umidade do material 
remanescente ao término do ensaio, em cada velocidade e umidade de referência 
analisados. Resultados mostram que o aumento da velocidade do escoamento 
aumenta a perda de massa de material contida no interior do modelo de vagão e o 
aumento da umidade do material reduz significativamente a perda de massa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: geração de poeira; emissão de particulados; minério de ferro; 
túnel de vento; vagão de trem. 
 
ABSTRACT 

 
Air pollution caused by the generation of dust from the detachment of iron ore 
concentrate bed particles transported in railway wagons creates some difficulties for 
communities in areas around the railway line. The presence of water in the interstices 
of the particles is a viable option to inhibit the generation of dust. Therefore, the 
objective of this work is to evaluate the mechanism of drying and emission of the dust 
particles generated during transportation through tests with wagon models. In order 
to reproduce the airflow over the wagons, a test section 600mm x 600mm wind 
tunnel was used, capable of reproducing speeds up to 30m / s, and a 1:20 scale 
model of an ore transport wagon. The influence of the wagon speed on the dust 
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emission is evaluated by two air velocities, 40km/h and 70km/h, for different iron ore 
moisture content. The drying mechanism and the particulate emission are evaluated 
from the mass loss of material inside the wagon model and the material moisture 
content remaining at the end of the test, at each speed and moisture content 
assessed. Results show how increasing the flow velocity increases the mass loss of 
material contained within the wagon model and the increased moisture content of the 
material significantly reduces the mass loss. 
 
KEYWORDS: dust generation; particulate emissions; iron ore; wind tunnel; train 
wagon. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A geração de poeira durante o transporte ferroviário de minérios promove a poluição 
do ar, gerando problemas para as comunidades localizadas próximas as ferrovias. 
Diante do risco associado à inalação de poeira, a regulamentação da qualidade do 
ar tem estabelecido padrões cada vez mais rigorosos. Por questões de segurança e 
condições operacionais, há uma grande dificuldade de avaliar o mecanismo de 
geração de poeira durante o trajeto dos trens carregados de material. Dessa forma, 
ensaios em túnel de vento com modelo em escala de vagões tem se mostrado uma 
eficiente ferramenta de estudo do mecanismo de emissão de particulados (Ferreira e 
Vaz, 2004). 
 
Leal Filho et al. (2011) estudaram a geração de poeira de minério de ferro durante o 
transporte ferroviário utilizando uma unidade experimental composta por um túnel de 
vento com 6m de comprimento e 0,5m de diâmetro, capaz de reproduzir velocidades 
do ar de até 28m/s, sobre um prótotipo de vagão em escala de 1:50. Os resultados 
determinaram que os principais parâmetros associados à geração de poeira durante 
o transporte ferroviário de minério de ferro são: a umidade, a esfericidade das 
partículas e a porcentagem de material com granulometria inferior a 35µm presente 
no minério. A presença de água nos interstícios das partículas é uma opção viável 
para se inibir a geração de poeira, uma vez que o peso da partícula e a força capilar 
se opõem à força cisalhante exercida pelo fluxo de ar (Allen, 1970). A água capilar 
contribui para manter as partículas unidas pela pressão capilar exercida nos 
interstícios destas partículas o que contribui para a inibição da geração de poeira. A 
força de adesão que ocorre entre duas partículas esféricas de mesmo raio, devido a 
existência da pressão capilar depende do ângulo de contato. Dessa forma, quanto 
menor for o ângulo de contato do sólido, menor será a tendência à geração de 
poeira (Yariv e Cross, 1979). 
 
O objetivo deste trabalho é avaliar o mecanismo de secagem e emissão de 
particulados de minério de ferro em modelo de vagões de trem. Através de ensaios 
em túnel de vento, sob diferentes condições de umidade do material e velocidade do 
escoamento, é possível determinar a perda de massa do material durante um tempo 
fixo de ensaio e avaliar sob qual situação ocorre maior perda de massa e, 
consequentemente, determinar o cenário em que a geração de poeira é mais grave. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Para avaliar a emissão de particulados durante o transporte de material em vagões 
de trem, foi utilizado um túnel de vento soprador de seção de teste aberta (600mm x 
600mm), razão de contração de 9, com velocidade máxima de 30m/s (Santos JR et 
al., 2015), para simular a velocidade do vagão de trem durante o transporte de 
material. Utilizou-se um modelo em escala de 1:20 de um vagão utilizado no 
transporte de minério de ferro na ferrovia EFVM, construído em chapa metálica com 
dimensões de 430mm x 120mm x 72,4mm. Na Figura 1, é apresentado o modelo no 
interior da seção de testes do túnel, o qual é posicionado sobre um suporte metálico, 
que compõe o sistema de pesagem, através de uma célula de carga com resolução 
de 5g com mostrador digital. Um tubo de pitot tipo L de 6mm de diâmetro e um 
micromanômetro portátil KIMO MDP-2500, são utilizados para medir a velocidade do 
escoamento de ar. A umidade relativa e a temperatura ambiente são medidos por 
meio de um termo-higrômetro TESTO 622. 
 

 
Figura 1. Aparato experimental instalado na seção de teste do túnel de vento. 

 
A disposição do modelo de vagão no interior da seção do túnel é mostrado na Figura 
2a. Nesta configuração, o modelo de vagão fica sobre o suporte do sistema de 
medição, o qual está posicionado no centro da seção de testes do túnel de vento. A 
altura do modelo em relação à base da seção é igual a 50mm, para manter a mesma 
escala de 1:20 do modelo, em relação as dimensões do vagão (Figura 2b) 
 

 
Figura 2. (a) Disposição do modelo  no interior da seção de testes, (b) Dimensões do vagão. 

 
O procedimento de ensaio inicia-se com a preparação da amostra a ser ensaiada 
para uma determinada umidade. Em seguida, o modelo de vagão é preenchido 
completamente com o material e sua massa inicial é medida. O modelo de vagão é 
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então posicionado na seção de testes do túnel de vento, sobre o sistema de 
pesagem. A Figura 3 apresenta as dimensões internas do modelo do vagão, bem 
como a altura de material, igual à 10mm, que se encontra acima da borda do modelo 
do vagão. Essa altura de material é usada em todos os ensaios. 
 

 
Figura 3. Dimensões, em mm, do modelo de vagão preenchido com material. 

 
Em seguida, o túnel de vento é ligado na velocidade desejada, e a cada 15min, o 
escoamento de ar é interrompido para pesagem da massa de material no vagão. 
Neste trabalho, são utilizadas duas velocidades de escoamento do ar: 40km/h e 
70km/h, as quais são, respectivamente, valores mínimos e máximos, geralmente 
encontrados para a velocidade de um vagão utilizado na EFVM e duas umidades de 
referência: 8% e 12% para o minério de ferro Pellet Feed Natural. Cada ensaio tem 
uma duração total de 90min. Ao término do ensaio, o modelo de vagão com o 
material é levado à estufa para secagem, a 100˚C durante 24h, para determinação 
da umidade global do material remanescente. Também é feito uma avaliação da 
umidade do material, ao término do ensaio, coletando amostras do material em seis 
seções ao longo do comprimento do modelo, em cinco diferentes camadas do 
material ao longo da altura do vagão, ou seja, 30 amostras no total. Figura 4 ilustra 
como é feito a extratificação das amostras. 
 

 
Figura 4. Metodologia de coleta de amostras de material para avaliação de umidade. 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
As Figuras 5 e 6 apresentam, respectivamente, os valores de perda de massa total 
de material (sólido e água) no modelo de vagão para as umidades de 8% e 12% do 
minério de ferro. Na Figura 5, percebe-se que a perda de massa de material, ao 
término do ensaio, é maior para a velocidade de 70km/h (aproximadamente 12%), 
enquanto que para a velocidade de 40km/h a perda de massa é em torno de 3%. 
Além disso, nota-se que a partir da metade do tempo de ensaio, os valores de perda 
de massa apresentam uma maior variação nos seus valores para a velocidade de 
70km/h, em comparação aos valores de perda de massa da velocidade de 40km/h. 
A umidade relativa do ar também é apresentada, sendo o seu valor médio durante o 
ensaio, em torno de 55-60%. A perda de massa do minério a 12% de umidade foi 
consideravelmente menor quando comparado ao minério com umidade de 8%. Para 
a velocidade de 40km/h a perda de massa ao final do ensaio é aproximadamente 
igual a 1,6%, enquanto que para a velocidade de 70km/h esse valor não é maior que 
2,5%. Comprovando assim, a eficiência do uso da água como agente supressor de 
emissão de particulados. 
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Figura 5. Perda de massa do minério de ferro a 8% de umidade. 

 
 

 
Figura 6. Perda de massa do minério de ferro a 12% de umidade. 

 
É importante ressaltar que para os ensaios realizados com minério a 12%, a 
umidade relativa do ar média para a velocidade de 40km/h foi de 65% e para os 
ensaios a 70km/h, esse valor foi em torno de 75%. Essa diferença é devido as 
condições ambientais do dia de cada ensaio, as quais não podem ser controladas. 
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Dessa forma, é esperado que os resultados de perda de massa a 70km/h seriam 
maiores que os obtidos, se a umidade relativa do ar fosse mais baixa. 
 
As Tabelas 1 e 2 apresentam, respectivamente, os valores obtidos das umidades 
finais medidas em modelo de vagão para as duas umidades de referência (8% e 
12%). Devido à limitação de estufa e do tempo de ensaio, somente uma amostra foi 
analisada para cada ensaio. 
 

Tabela 1. Umidade final do material em modelos de vagão a 8% de umidade. 

 

Velocidade do ar 40km/h 70km/h 

Umidade de Referência - 8% Início Término Início Término 

Massa Total (kg) 5.910,00 5.760,00 5.910,00 4.900,00 

Umidade (%) 8,07% 6,60% 8,04% 7,17% 

Massa de Sólido (kg) 5.433,12 5.380,00 5.434,61 4.548,64 

Massa de Água (kg) 476,88 380,00 475,39 351,36 

 
Tabela 2. Umidade final do material em modelos de vagão a 12% de umidade. 

 

Velocidade do ar 40km/h 70km/h 

Umidade de Referência - 12% Início Término Início Término 

Massa Total (kg) 6.160,00 6.005,00 6.160,00 5.950,00 

Umidade (%) 11,95% 10,07% 11,96% 9,06% 

Massa de Sólido (kg) 5.423,82 5.400,30 5.423,38 5.410,93 

Massa de Água (kg) 736,18 604,70 736,62 539,07 

 
Os resultados mostram que os valores de umidade do material em modelo de vagão, 
para a velocidade de 70km/h, foram menores que os resultados obtidos para a 
velocidade de 40km/h, para a umidade de referência de 12%, ou seja, para uma 
maior velocidade do escoamento houve uma secagem maior do material. No 
entanto, para a umidade de 8%, o comportamento é o contrário. Isso pode ser 
explicado pelo fato que na umidade de 8%, o material da superfície da camada 
superior no modelo de vagão é seco e arrastado mais rapidamente, causando uma 
perda de massa de sólido muito maior quando comparado aos ensaios de 12% de 
umidade. Portanto, quanto menor for a umidade do material, mais rápido é a 
secagem e maior será a taxa de perda de sólido. 
 
A avaliação de umidade do minério através da extratificação e coleta de amostras 
em camadas do material no modelo de vagão são apresentadas nas Tabelas 3 e 4, 
respectivamente, para as umidades iniciais de referência de 8% e 12%. Os 
resultados mostram que há uma diminuição gradual e significativa no valor de 
umidade das amostras coletadas em cada camada, conforme a camada se aproxime 
da superfície do material exposta ao escoamento. Este fato pode ser explicado 
devido ao fato que na maior velocidade (70km/h), a taxa de secagem é maior e o 
material da superfície da camada superior no modelo de vagão é seco e arrastado 
mais rapidamente. Diferentemente dos resultados obtidos para a umidade final do 
material remanescente no modelo de vagão, os resultados das Tabela 3 e 4  
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mostram que a umidade do material é, ligeiramente, menor ao longo das camadas 
para a velocidade de 70km/h. Reforçando a idéia de que com uma umidade mais 
baixa do material, maior será a taxa de perda de material sólido. 
 

Tabela 3. Umidade extratificada do material em modelos de vagão a 8% de umidade. 

 

Velocidade Camada Seção 01 Seção 02 Seção 03 Seção 04 Seção 05 

40km/h 

1 4,90% 4,66% 4,60% 4,50% 4,88% 

2 5,91% 5,93% 6,07% 5,98% 5,96% 

3 6,72% 6,50% 6,44% 6,52% 6,64% 

4 6,84% 6,83% 6,77% 6,72% 6,90% 

5 7,03% 7,18% 7,12% 7,08% 7,14% 

6 7,19% 7,21% 7,16% 7,13% 7,22% 

70km/h 

1 5,60% 5,61% 4,71% 4,72% 4,88% 

2 6,53% 6,39% 6,30% 6,20% 6,05% 

3 6,88% 6,75% 6,70% 6,55% 6,64% 

4 7,13% 6,86% 6,78% 6,71% 6,75% 

5 7,18% 7,01% 6,93% 6,74% 7,07% 

6 7,22% 7,04% 6,99% 6,87% 7,10% 

 
Tabela 4. Umidade extratificada do material em modelos de vagão a 12% de umidade. 

 

Velocidade Camada Seção 01 Seção 02 Seção 03 Seção 04 Seção 05 

40km/h 

1 8,62% 8,95% 8,91% 9,33% 9,19% 

2 9,55% 9,09% 9,07% 9,54% 9,47% 

3 9,66% 9,32% 9,38% 9,60% 9,56% 

4 9,83% 9,51% 9,54% 9,73% 9,64% 

5 10,66% 9,57% 9,58% 9,77% 9,73% 

6 10,72% 9,89% 9,85% 9,90% 9,94% 

70km/h 

1 7,28% 7,85% 7,14% 6,54% 8,26% 

2 7,39% 8,54% 8,88% 8,73% 9,62% 

3 8,76% 8,60% 9,10% 8,93% 9,65% 

4 9,11% 9,32% 9,45% 9,09% 9,78% 

5 9,17% 9,37% 9,67% 9,17% 9,93% 

6 9,33% 9,62% 9,79% 9,31% 10,05% 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o mecanismo de emissão de particulados de 
minério de ferro, por meio de ensaios em túnel de vento com modelo de vagão de 
trem em escala. Para avaliar a influência da velocidade do vagão na geração de 
poeira, foram utilizados duas velocidades de escoamento na seção do túnel de 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

vento: 40km/h e 70km/h. Para verificar a eficiência do uso de água como agente 
inibidor de pó, duas umidades foram avaliadas para o minério de ferro, 8% e 12%. 
 
Os resultados obtidos mostram que a perda de massa de minério é maior quanto 
maior for a velocidade do escoamento e menor for a sua umidade. Para a velocidade 
de 40km/h observa-se que não há grande diferença nos valores de perda de massa 
entre as umidades de 8% e 12%. No entanto, quando se avalia perda de material a 
velocidade de 70km/h, observa-se que a diferença entre as duas umidades é 
significativa, sendo maior para a umidade de 8%. Esse comportamento é esperado, 
uma vez que quanto maior a umidade, menor será a geração de poeira. Os 
resultados obtidos apresentam o mesmo comportamento dos ensaios realizados por 
Leal Filho et al. (2011) obteve para o concentrado de minério de ferro, validando 
assim os procedimentos de teste adotados. 
 
A avaliação de umidade do material remanescente no modelo de vagão ao término 
do ensaio mostraram comportamentos diferentes entres as velocidades de 40km/h e 
70km/h, para as duas umidades. Nota-se que para a velocidade de 70km/h, houve 
uma grande perda de material sólido a 8% de umidade, enquanto que para a 
umidade de 12%, essa taxa de perda de material é muito pequena, apesar de que 
em ambas as umidades a taxa de perda de água é similar.  Portanto, a umidade final 
do material remanescente no vagão é menor, uma vez que a 70km/h há uma taxa 
maior de secagem e maior difusão do material ao longo do vagão. Fato este que 
pode ser confirmado através da extratificação do material ao final do ensaio, no qual 
percebe-se que há maior taxa de secagem e, consequentemente, menor umidade 
do material a 70km/h. 
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