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RESUMO 

O processo de disposição de rejeitos de mineração está frequentemente associado à 

construção de grandes estruturas de contenção seja pelo elevado volume desses resíduos 

gerados nas plantas industriais de beneficiamento ou pelas dificuldades na concessão de 

novas áreas de disposição. É evidente que, nos últimos anos, essas estruturas de contenção 

foram maximizadas a dimensões surpreendentes, desencadeando um aumento 

considerável dos riscos associados a elas. Neste contexto, novas técnicas de 

gerenciamento integrando as diversas áreas da mineração envolvidas na exploração, 

beneficiamento e disposição de resíduos devem ser desenvolvidas visando a diminuição 

do volume de resíduos produzidos e também a otimização dos processos de disposição 

desses materiais. Dentre as novas metodologias, encontra-se a proposta de aceleração do 

processo de desaguamento/adensamento de rejeitos considerados finos, através das 

técnicas de eletrocinética. Os primeiros trabalhos envolvendo o desaguamento de 

resíduos da mineração através de técnicas de eletrocinética foram desenvolvidos nas 

décadas de 1970 e 1980 pela United States Bureau of Mines (USBM) nos Estados Unidos 

e pela organização de pesquisa CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organization) na Austrália. Desde então a técnica tem despertado interesse e 

trabalhos recentemente foram realizados tais como Fourie (2006), Fourie et al (2007a, 

2007b) Fourie e Jones (2009), Hall et al (2008) dentre outros. Nesse contexto, foram 

realizados ensaios de desaguamento/adensamento eletrocinético em um rejeito fino de 

bauxita, as amostras que inicialmente apresentaram percentuais de sólidos entre 20 e 30% 

de sólidos alcançaram valores finais compreendidos entre 43 e 66% nas diferentes versões 

dos experimentos. Os resultados aqui apresentados foram alcançados através de 

experimentos realizados em duas células eletrocinéticas: uma apresentada por Ferreira 

(2011) e outra desenvolvida durante a execução da presente pesquisa.  A taxa de consumo 

de energia estimado por tonelada de rejeito drenado foi de 0,05 a 0,32 kWh/tonelada 

drenada, nos ensaios realizados na célula eletrocinética 2. Dessa forma, os resultados 

obtidos apresentam a associação de processos eletrocinéticos no desaguamento de rejeitos 

como uma técnica merecedora de maiores investigações. 

Palavras-chave: Disposição de resíduos da mineração. Desaguamento de rejeitos. 

Adensamento de rejeitos. Adensamento Eletrocinético. Fenômenos eletrocinéticos.  
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ABSTRACT 

The process of tailing disposal from mining activities is usually associated to the 

construction of large storage structures, either because of the high volume of these 

residues which are generated by industrial processing plants, or because of the difficult ies 

in obtaining grants to new disposal areas.  It is clear that, over the past few years, these 

storage structures have been maximized to astonishing dimensions, considerably 

increasing the risk they represent.  In this context, new techniques of management , 

integrating the several areas of mining involved in the exploration, processing and residue 

disposal, must be developed aiming to reduce the volume of residues produced as well as 

the optimization of disposal processes of such materials.  One of the residue disposal 

methodologies currently under study is the proposal of acceleration of the process of 

dewatering/consolidation of the so called fine residues through electrokinetic techniques.  

The first works involving dewatering of mining residues by electrokinetic techniques 

were developed in the 1970s and 1980s by the United States Bureau of Mines (USBM) 

in the United States and by the research organization CSIRO (Commonwealth Scientif ic 

and Industrial Research Organization) in Australia.  Since then, the technique has 

generated interest and recent works such as those by Fourie (2006), Fourie et al (2007a, 

2007b) Fourie and Jones (2009), Hall et al (2008), among others, have been carried out.  

In this context, electrokinetic dewatering tests were carried out on a fine bauxite tailing, 

the samples that initially had solids content in the range 20% and 30% reached final values 

between 43% and 66% in the different versions of the experiments. The results which are 

presented here were reached through experiments carried out in two electrokinetic cells:  

one presented by Ferreira (2011) and another developed during the execution of the 

present research. The estimated to power consumption per dry tonne tailings was 0,05 to 

0,32 kWh/dry tonne, in the tests performed in the electrokinetic cell 2. Thus, the results 

obtained show that the association of electrokinetic processes in the dewatering of tailings 

is a technique worthy of further investigation. 

Key words: Mining Residues Disposal.  Residue Dewatering. Residue Densificat ion. 

Electrokinetic Densification. Electrokinetic Phenomena.  

 



vii 

 

Lista de Figuras 

 

Figura 2.1 – Distribuição de íons adjacentes a uma superfície de argila. (Mitchell e 

Soga, 2005). ............................................................................................................. 11 

Figura 2.2 – Variação do Potencial Elétrico, Ψ, com a distância à superfície da 

partícula ................................................................................................................... 12 

Figura 2.3 – Camada Stern, dupla camada difusa e Potencial Zeta (ζ).  .................. 14 

Figura 2.4 – Adsorção de polímero e formação de alças disponíveis para ligação 

(SHARMA et al, 2006)............................................................................................ 21 

Figura 2.5 – Mecanismos de formação de flocos através do mecanismo de pontes 

(BALTAR, 2004) .................................................................................................... 21 

Figura 2.6 – Adsorção de polímero catiônico em uma superfície carregada com 

cargas negativas, ocasionando a reversão localizada de cargas (SHARMA et al, 

2006) ........................................................................................................................ 22 

Figura 2.6 – Mecanismo de mancha eletrostática (KIM,1995) ............................... 22 

Figura 2.8 – Representação esquemática dos fenômenos eletrocinéticos (adaptado de 

Vijh, 1999)............................................................................................................... 24 

Figura 2.9 – Modelo de Helmholtz - Smoluchowsky para o fenômeno de eletrosmose

 ................................................................................................................................. 26 

Figura 2.10 – Influência de variáveis do solo na eficiência do adensamento 

eletrosmótico (Nettleton, 1996 apud Glendinning et al., 2005 - modificado)......... 34 

Figura 2.11 – Variações de tensão em função da natureza dos eletrodos 

(Mohamedelhassan e Shang, 2001a - modificado).................................................. 39 

Figura 2.12 – Variação da voltagem normalizada entre P (anodo) e Q (catodo), com                     

eletrodos de cobre (Karunaratne et al., 2004) ......................................................... 40 

Figura 2.13 – Configuração de eletrodos usados por Nascimento (2009).  ............. 42 

Figura 2.14 – Configuração de eletrodos usados por: a) Hamir et al. (2001) e b) 

Ferreira (2011) ......................................................................................................... 43 

Figura 2.15 – Modelos de geossintéticos condutores de eletricidade (GCE). A) EVD 

– (Shang e Lo, 1997); B) EKG (Fourie et al., 2007a) ............................................. 44 

Figura 2.16 – Modelos de geossintéticos condutores de eletricidade. (Chew et al, 

2004) ........................................................................................................................ 45 



viii 

 

Figura 2.17 – Modelos de GCE lineares (Jones et al, 2008) ................................... 45 

Figura 2.18 – Instalação dos drenos convencionais DVP e condutores de eletricidade 

GCE. (Chew et al., 2004) ........................................................................................ 46 

Figura 2.19 – Modelos de GCE planares (Jones et al, 2008) .................................. 47 

Figura 2.20 – Aplicação de modelo de GCE linear em campos esportivos (Lamont-

Black et al, 2006b)................................................................................................... 47 

Figura 2.21 – Modelo de GCE utilizados em desaguamento de resíduos industr ia is 

(Jones et al, 2008)  ................................................................................................... 48 

Figura 2.22 – Modelo de GCE utilizados em desaguamento de resíduos industriais – 

EKG bag (Electrokinetic Ltda)................................................................................ 48 

Figura 2.23 – Detalhamento do modelo de GCE utilizados em desaguamento de 

resíduos industriais – EKG bags (Electrokinetic Ltda) ........................................... 49 

Figura 2.24 – Conceito de filtro prensa eletrocinético para resíduos industriais – 

(Lamont-Black et. al, 2006a) ................................................................................... 49 

 

Figura 3.1 – Célula eletrocinética 1 (Ferreira, 2011) .............................................. 56 

Figura 3.2 – Sistema de aplicação de cargas ........................................................... 57 

Figura 3.3 – Detalhes da bureta digital desenvolvida.............................................. 58 

Figura 3.4 – Sistema de aquisição de dados ............................................................ 59 

Figura 3.5 – Página inicial do programa Célula Eletrocinética  ............................... 60 

Figura 3.6 – Janela com a listagem dos ensaios já realizados ................................. 61 

Figura 3.7 – Cadastro da amostra (Aba: Dados da amostra) ................................... 62 

Figura 3.8 – Cadastro da amostra (Aba: Parâmetros do Ensaio)............................. 62 

Figura 3.9 – Cadastro da amostra (Aba: Polarização) ............................................. 63 

Figura 3.10 – Cadastro da amostra, exemplo de script para o ensaio (Aba: 

Polarização) ............................................................................................................. 64 

Figura 3.11 – Janela do botão Configurações ......................................................... 65 

Figura 3.12 – Célula eletrocinética 2. A) Desenho esquemático; B) Fotografia do 

equipamento ............................................................................................................ 66 

Figura 3.13 – Eletrodos de aço ................................................................................ 67 

Figura 3.14 – Suporte do eletrodo ........................................................................... 68 

Figura 3.15 – Eletrodo montado no interior do suporte .......................................... 68 



ix 

 

Figura 3.16 – Detalhe do suporte de fixação do eletrodo na célula ........................ 69 

Figura 3.17 – Sensores de voltagem ........................................................................ 69 

Figura 3.18 – Célula eletrocinética 2. A) Corpo de prova montado no interior da 

célula; B) Ensaio de adensamento eletrocinético em andamento ............................ 70 

Figura 3.19 – Fluxograma de beneficiamento da MPSA. (VALE, 2010) ............... 72 

Figura 3.20 – Sistema de disposição de rejeitos da MPSA. (Pedrosa, 2012).......... 74 

Figura 3.21 – Curvas de distribuição granulométrica do rejeito de bauxita utilizado, 

com (a) e sem (b) uso de floculante (hexametafosfato de sódio) ............................ 76 

Figura 3.22 - Fixação do suporte dos eletrodos nas paredes da célula .................... 81 

Figura 3.23 – Montagem dos eletrodos, fixação dos elementos filtrantes .............. 82 

Figura 3.24 – Eletrodo montado no interior da célula eletrocinética  ...................... 83 

Figura 3.25 – Corpo de prova montado no interior do equipamento ...................... 85 

Figura 3.26 -  Retirada da água sobrenadante ......................................................... 86 

Figura 3.27 -  Sensores de voltagem da célula eletrocinética 2............................... 87 

Figura 3.28 – Esquema de posicionamento das sondas de potencial elétrico no 

interior da amostra (distância entre eletrodos igual a 20 cm).................................. 88 

Figura 3.29 – Água retida no interior do reservatório de drenagem dos eletrodos . 89 

 

Figura 4.1 – Volume drenado e variação do percentual de sólidos x Tempo (0 = 

20% de sólidos) ....................................................................................................... 93 

Figura 4.2 – Taxa de fluxo (0 =20% de sólidos).................................................... 95 

Figura 4.3 – Aumento da taxa de fluxo (0 =20% de sólidos) ................................ 96 

Figura 4.4 – Comparação entre os volumes totais drenados ................................... 97 

Figura 4.5 – Comparação entre os diferentes ganhos relativos ao ensaio controle  . 98 

Figura 4.6 – Eficiência de desaguamento (ED).  .................................................... 100 

Figura 4.7 – Aumento da eficiência de desaguamento (ED) ................................. 101 

Figura 4.8 – Variação do pH da água drenada (0 = 20% de sólidos) .................. 103 

Figura 4.9 – Variação de poropressão na base (0 =20% de sólidos) ................... 105 

Figura 4.10 – Variação de corrente elétrica (0 =20% de sólidos) ....................... 108 

Figura 4.11 - Variação da densidade corrente elétrica (0 =20% de sólidos) ....... 109 

Figura 4.12 – Variação da resistência elétrica (0 =20% de sólidos).................... 111 

Figura 4.13 - Variação da condutividade elétrica (0 =20% de sólidos) .............. 112 



x 

 

Figura 4.14 - Variação do gradiente de potencial elétrico (0 =20% de sólidos) . 113 

Figura 4.15 – Corrente elétrica máxima entre as séries de ensaios ....................... 114 

Figura 4.16 – Condutividade elétrica máxima entre as séries de ensaios ............. 114 

Figura 4.17 – Condutividade elétrica média entre as séries de ensaios................. 115 

Figura 4.18 – Densidade de corrente elétrica média entre as séries de ensaios  .... 116 

Figura 4.19 – Amplitude da corrente elétrica nos ensaios de todas as séries ........ 116 

Figura 4.20 – Comparação entre os valores de consumo de energia ..................... 117 

Figura 4.21 – Comparação entre os valores de consumo de energia por volume de 

água drenada. ......................................................................................................... 118 

Figura 4.22 - Volume drenado acumulado e percentual de sólidos versus o tempo 

(Série: Gradiente de Potencial Elétrico) ................................................................ 124 

Figura 4.23 – Mecanismo de colmatação do geossintético (cegamento). a) Filme de 

partículas finas formado sobre o elemento filtrante (geossintético); b) Detalhe do 

reboco .................................................................................................................... 125 

Figura 4.24 – Variação do percentual de sólidos ao final do experimento 1.1. (Série 

Gradiente de Potencial Elétrico)............................................................................ 127 

Figura 4.25 – Desprendimento da porção superficial da amostra de rejeito em 

relação ao eletrodo na região do anodo. (Experimento 1.1 – 100 V/m)................ 128 

Figura 4.26 – Variação do percentual de sólidos ao final do experimento 1.2. (Série 

Gradiente de Potencial Elétrico)............................................................................ 129 

Figura 4.27 – Variação do percentual de sólidos ao final do experimento 1.3. (Série 

Gradiente de Potencial Elétrico)............................................................................ 131 

Figura 4.28 - Volume drenado versus o tempo em cada eletrodo (Série: Gradiente 

de potencial elétrico) ............................................................................................. 132 

Figura 4.29 - Volume de água drenada nos eletrodos (Gradiente de potencial 

elétrico) .................................................................................................................. 133 

Figura 4.30 – Variação da taxa de fluxo no anodo versus o tempo (Série: Gradiente 

de Potencial Elétrico) ............................................................................................ 134 

Figura 4.31 – Volume drenado vesus o tempo (série: Corrente Intermitente x 

Gradiente de potencial elétrico)............................................................................. 136 

Figura 4.32 – Volume drenado acumulado e percentual de sólidos versus o tempo 

(série: Corrente Intermitente) ................................................................................ 137 



xi 

 

Figura 4.33 – Volume total drenado (séries: Gradiente de potencial elétrico e 

Corrente Intermitente) ........................................................................................... 138 

Figura 4.34 – Variação do percentual de sólidos dos experimentos da série Corrente 

Intermitente) .......................................................................................................... 140 

Figura 4.35 – Volume drenado versus o tempo em cada eletrodo (série: Corrente 

Intermitente) .......................................................................................................... 142 

Figura 4.36 - Volume de água drenada em cada eletrodo (Série: Corrente 

Intermitente) .......................................................................................................... 143 

Figura 4.37 – Variação da taxa de fluxo no anodo versus o tempo (Série: Corrente 

intermitente) .......................................................................................................... 144 

Figura 4.38 – Volume drenado versus o tempo (série: Inversão de Polaridade)... 145 

Figura 4.39 – Volume drenado acumulado e percentual de sólidos versus o tempo 

(série: Inversão de Polaridade) .............................................................................. 146 

Figura 4.40 - Volume total drenado (Série: Inversão de Polaridade) .................... 147 

Figura 4.41 – Variação do percentual de sólidos dos experimentos da série Inversão 

de Polaridade ......................................................................................................... 148 

Figura 4.42 - Volume drenado em cada eletrodo versus o tempo. A) Anodo e B) 

Catodo (Série: Inversão de Polaridade) ................................................................. 151 

Figura 4.43 - Volume de água drenada em cada eletrodo (Série: Inversão de 

Polaridade)............................................................................................................. 152 

Figura 4.44 – Variação da taxa de fluxo versus o tempo. A) Anodo e B) Catodo 

(Série: Inversão de Polaridade) ............................................................................. 153 

Figura 4.45 – Variação da taxa de fluxo versus o tempo. Comparação entre o ensaio 

1.1 e os ensaios da Série: Inversão de Polaridade ................................................. 155 

Figura 4.46 – Variação do pH da água drenada versus o tempo. (Série: Gradiente de 

Potencial Elétrico) ................................................................................................. 156 

Figura 4.47 – Variação do pH da água drenada versus o tempo. (Série: Corrente 

Intermitente) .......................................................................................................... 157 

Figura 4.48 – Variação do pH da água drenada versus o tempo. (Série: Inversão de 

Polaridade)............................................................................................................. 158 

Figura 4.49 – Esquema de posicionamento das sondas para medidas de DDP no 

interior da amostra (distância entre eletrodos igual a 20 cm)................................ 160 



xii 

 

Figura 4.50 – Estimativas da resistência elétrica no interior da célula eletrocinética 

2 ............................................................................................................................. 161 

Figura 4.51 – Corrente elétrica versus tempo (Série: Gradiente de potencial 

elétrico) .................................................................................................................. 162 

Figura 4.52 – Comportamento típico da corrente em função do tempo (série: 

Corrente intermitente) ........................................................................................... 164 

Figura 4.53 – Corrente elétrica versus o tempo (Série: Corrente intermitente). a) 

Ensaio 2.1 e b) Ensaio 2.2 ..................................................................................... 165 

Figura 4.54 – Corrente elétrica versus o tempo (Série: Corrente intermitente). a) 

Ensaio 2.3 e b) Ensaio 2.4 ..................................................................................... 166 

Figura 4.55 - Comportamento  típico da   corrente em  função do tempo (Ensaio  

3.1 ) ........................................................................................................................ 169 

Figura 4.56 – Comportamento  típico  da corrente  em função do tempo (Ensaio 

3.3) ......................................................................................................................... 169 

Figura 4.57 – Corrente elétrica versus o tempo (Ensaio 3.1) ................................ 170 

Figura 4.58 – Variação do potencial elétrico no interior do corpo de prova no início 

dos ensaios, região central na base da célula  (Série: Gradiente de potencial 

elétrico) .................................................................................................................. 172 

Figura 4.59 – Variação do potencial elétrico no interior do corpo de prova no início 

dos ensaios, comparação entre o 1º e o 2º alinhamento de sondas (Série: Gradiente 

de potencial elétrico............................................................................................... 176 

Figura 4.60 – Destaque da lâmina d’água formada no eletrodo durante o processo 

de desaguamento/adensamento ............................................................................. 177 

Figura 4.61 – Potencial elétrico no interior do corpo de prova do ensaio 1.1 (Série: 

Gradiente de potencial elétrico)............................................................................. 179 

Figura 4.62 – Sondas para medida de voltagem após o experimento de 

adensamento eletrocinético (Série: Gradiente de potencial elétrico) .................... 180 

Figura 4.63 – Desprendimento (trincas) do rejeito em relação ao eletrodo (Série: 

Gradiente de Potencial elétrico) ............................................................................ 183 

Figura 4.64 – Fator de eficiência, β, em função do tempo (Série: Gradiente de 

Potencial elétrico) .................................................................................................. 184 



xiii 

 

Figura 4.65 – Gradiente de potencial elétrico efetivo (Ee) em função do tempo 

(Série: Gradiente de Potencial elétrico)................................................................. 185 

Figura 4.66 – Potencial elétrico no interior do corpo de prova no início dos ensaios, 

região central na base da célula (Série: Corrente intermitente)............................. 186 

Figura 4.67 – Potencial elétrico no interior do corpo de prova em 30 minutos de 

ensaios, região central na base da célula (Série: Corrente intermitente) ............... 187 

Figura 4.68 – Potencial elétrico no interior do corpo de prova em função do tempo. 

Ensaios 2.1 e 2.2 (Série: Corrente intermitente).................................................... 188 

Figura 4.69 – Potencial elétrico no interior do corpo de prova em função do tempo. 

Ensaios 2.3 e 2.4 (Série: Corrente intermitente).................................................... 189 

Figura 4.70 – Fator de eficiência em função do tempo. Ensaios 2.1 e 2.2 (Série: 

Corrente intermitente) ........................................................................................... 191 

Figura 4.71 – Fator de eficiência em função do tempo. Ensaios 2.3 e 2.4 (Série: 

Corrente intermitente) ........................................................................................... 192 

Figura 4.72 – Potencial elétrico no interior do corpo de prova no início dos ensaios, 

região central na base da célula (Série: Inversão de polaridade). .......................... 193 

Figura 4.73 – Fator de eficiência em função do tempo. (Série: Inversão de 

polaridade). ............................................................................................................ 195 

Figura 4.74 – Coeficiente de permeabilidade eletrosmótico em função do tempo. 

(Série: Gradiente de Potencial Elétrico). ............................................................... 197 

Figura 4.75 – Eficiência eletrosmótica em função do tempo. (Série: Gradiente de 

Potencial Elétrico). ................................................................................................ 198 

Figura 4.76 – Coeficiente de permeabilidade eletrosmótico em função do tempo. 

(Série: Corrente Intermitente). ............................................................................... 199 

Figura 4.77 – Eficiência eletrosmótica em função do tempo. (Série: Corrente 

Intermitente) .......................................................................................................... 200 

Figura 4.78 – Coeficiente de permeabilidade eletrosmótico em função do tempo. 

(Série: Inversão de Polaridade) ............................................................................. 200 

Figura 4.79 – Eficiência eletrosmótica em função do tempo. (Série: Inversão de 

Polaridade)............................................................................................................. 201 



xiv 

 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 2.1 – Valores de PCZ e variação de carga líquida dos principais coloides 

encontrados no solo em função do pH. (Alleoni et. al., 2009a) .............................. 16 

Tabela 2.2 – Valores de PCZ de alguns solos brasileiros. (Nascimento, 2009) ...... 17 

Tabela 2.3 – Coeficientes de permeabilidade eletrosmótica e outros parâmetros ... 28 

Tabela 2.4 – Trabalhos desenvolvidos no Brasil com fenômenos eletrocinéticos em 

solos. ........................................................................................................................ 51 

 

Tabela 3.1 – Resumo das propriedades geotécnicas do rejeito analisado  ............... 75 

Tabela 3.2 – Resultado da análise de difração de raios X ....................................... 77 

Tabela 3.3 – Análise química do rejeito .................................................................. 77 

Tabela 3.4 – Atributos eletroquímicos do rejeito .................................................... 78 

Tabela 3.5 – Propriedades mecânicas e hidráulicas do geotêxtil utilizado nos 

ensaios ..................................................................................................................... 83 

 

Tabela 4.1 – Resumo dos ensaios realizados na célula eletrocinética 1.................. 91 

Tabela 4.2 – Volume drenado nos ensaios com percentual inicial de sólidos igual a 

20% .......................................................................................................................... 94 

Tabela 4.3 – Poropressão final e tempo para dissipação completa.  ...................... 106 

Tabela 4.4 – Corrente elétrica e densidade de  corrente  nos  ensaios com  0  = 

20% ........................................................................................................................ 110 

Tabela 4.5 – Consumo energético estimado para os experimentos realizados na 

célula eletrocinética 1 ............................................................................................ 119 

Tabela 4.6 – Volume drenado e percentual de sólidos. (Série: gradiente de potencial 

elétrico) .................................................................................................................. 126 

Tabela 4.7 – Volume drenado e percentual de sólidos. (Série avaliando o efeito da 

corrente intermitente) ............................................................................................ 138 

Tabela 4.8 – Volume drenado e percentual de sólidos. (Série Inversão de 

polaridade) ............................................................................................................. 146 

Tabela 4.9 – Corrente elétrica (Série: Gradiente de potencial elétrico) ................ 163 



xv 

 

Tabela 4.10 – Corrente elétrica (Série: Corrente intermitente) ............................. 167 

Tabela 4.11 – Corrente elétrica (Série: Inversão de polaridade) ........................... 168 

Tabela 4.12 – Quedas de voltagem na interface eletrodo/rejeito. (Série: Gradiente 

de potencial elétrico) ............................................................................................. 181 

Tabela 4.13 – Fator de eficiência considerando a queda de voltagem na interface 

eletrodo/rejeito. (Série: Gradiente de potencial elétrico) ...................................... 182 

Tabela 4.14 – Fator de eficiência considerando a queda de voltagem na interface 

eletrodo/rejeito. (Série: Corrente Intermitente) ..................................................... 190 

Tabela 4.15 – Fator de eficiência considerando a queda de voltagem na interface 

eletrodo/rejeito. (Série: Inversão de Polaridade) ................................................... 194 

Tabela 4.16 – Estimativa dos coeficientes de condutividade e eficiênc ia 

eletrosmótica) ........................................................................................................ 202 

Tabela 4.17 – Estimativa do consumo energético no processo de adensamento 

eletrocinético. (Equação 5.3) ................................................................................. 205 

 

 

 



xvi 
 

Lista de Símbolos, Nomenclatura e Abreviações 
 

ke: coeficiente de permeabilidade eletrosmótica [m2/s.V] 

kh: coeficiente de permeabilidade hidráulica [m/s] 

ki: coeficiente de eficiência eletrosmótica 

ΔH: gradiente hidráulico 

ΔE: diferença de potencial elétrico 

F: força eletrostática 

Q e Q’: carga eletrostática de duas partículas diferentes 

d: distância entre as cargas Q e Q’ 

ni : concentração de íons do tipo i, na dupla camada difusa, [íons/m3];  

ni0: concentração de íons do tipo i, localizados em um ponto muito distante da superfíc ie 

da partícula, fora do campo elétrico; no caso dos solos é denominada concentração iônica 

livre [íons/m3]; 

zi : valência do íon i; 

e: carga unitária de um elétron, [e =1,602x10-19 C] 

k: constante de Boltzman, [k = 1,38x10-23 J/K] 

T: temperatura absoluta [K] 

Ψ: potencial elétrico em um ponto da dupla camada difusa  

Ψ0: potencial na superfície da partícula de argila 

ε =  permissividade estática do meio (constante dielétrica do meio) [C2.J-1 ou F.m-1] 

ρ1 = densidade de carga [C/m3] 

pH: potencial hidrogeniônico 

ΔpH: diferença entre o pH do solo medido em solução de KCl e medido em água 
destilada. 

δ: distância em relação à superfície da partícula até o término da camada Stern e inicia a 

dupla camada difusa 

Ψδ: potencial elétrico no slip plane, ou potencial zeta 

ζ: potencial zeta 

η: viscosidade do liquido da solução 

υ: velocidade do fluxo eletrosmótico 

σ: densidade de carga superficial 

ΔL: distância entre os terminais (eletrodos) 

D: permissividade relativa, ou constante dielétrica do meio 

a: área da seção transversal de um único capilar 



xvii 
 

N: número de tubos capilares 

A: área transversal à direção do fluxo 

n: porosidade do meio 

qh: taxa de fluxo eletrosmótico por unidade de área 

qa: fluxo hidráulico em um capilar 

qA: fluxo hidráulico total 

qw: fluxo hidráulico 

ih: gradiente hidráulico 

ie: gradiente de potencial elétrico [V/m] 

r: raio de um capilar 

γw: peso específico da água [N/m3] 

FH: força hidráulica que ocasiona o fluxo de líquido [N/m] 

FE: força elétrica [N] 

A0: concentração de cargas nas paredes do capilar 

F0: constante de Faraday 

KCl: 

Ca2+: íon cálcio 

Mg2+: íon magnésio 

Al3+: íon alumínio 

K+: íon potássio 

Na+: íon sódio 

NH4
+: íon amônio 

NH3
+: nitrato 

H+: íon hidrogênio 

H2O: molécula de água 

O2: gás oxigênio 

H2: gás hidrogênio 

OH-: íon hidroxila 

w: teor de umidade  

wL ou LL: limite de liquidez 

wP ou LP: limite de plasticidade 

IP: índice de plasticidade 

A0: densidade de carga superficial das partículas sólidas 

ρw: massa específica da água da água [kg.m3] 



xviii 
 

I: corrente elétrica [A] 

V: tensão aplicada nos eletrodos [V] 

σe: condutividade elétrica do solo [1/ Ω.m ou Siemens/metro – S/m]  

σh: condutividade elétrica devido ao fluxo hidráulico 

u: poropressão [kPa] 

Tv: fator tempo 

cv: coeficiente de adensamento do solo 

mv: coeficiente de compressibilidade volumétrica do solo 

U: grau de adensamento [%] 

Jmáx: densidade de corrente máxima [mA/m2] 

Jmín: densidade de corrente mínima [mA/m2] 

Jméd: densidade de corrente média [mA/m2] 

ρ2: resistividade do meio [Ω.m] 

ΔE/L: gradiente de tensão aplicado [V/m] 

E0: Gradiente de tensão aplicado inicialmente entre os eletrodos [V/m] 

Ee: Gradiente de tensão efetivo aplicado entre os eletrodos [V/m] 

ρ3: consumo de energia por metro cúbico de solo [kW/m3] 

β :  fator de eficiência (avalia a queda de voltagem na interface solo/eletrodo) [%] 

Ve: voltagem efetiva [V] 

V0: voltagem aplicada nos eletrodos [V] 

ΔVa: queda de voltagem na interface entre o anodo e o solo. [V] 

ΔVc: queda de voltagem na interface entre o catodo e o solo. [V] 

ΔVGa: queda de voltagem na interface entre o geossintético e o rejeito na região do anodo. 

[V] 

ΔVGc: queda de voltagem na interface entre o geossintético e o rejeito na região do catodo. 

[V] 

E0: potencial eletroquímico. [V]  

: porcentagem de sólidos 

Gs:  densidade real dos grãos [g/cm3] 

DDP: Diferença de Potencial Elétrico [V] 

DVP: Drenos Verticais Pré-Fabricados 

EVD: Electrical Vertical Drains 

GCE: Geossintéticos Condutores de Eletricidade 



xix 
 

EKG: Electrically Conductive Geosynthetics 

LVDT: Linear Variable Differential Transformer (sensores para medição de 

deslocamento linear) 

USBM: United States Bureau of Mines 

CSIRO: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization   

PCZ: ponto de carga zero, ou ponto isoelétrico 

CTC: capacidade de troca catiônica 

EMBRAPA: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

CVRD: Companhia Vale do Rio Doce (Vale)   

MBP: Mineração de Bauxita Paragominas 

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas 



xx 

 

Sumário 

 

1 _ INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 1 

1.1 _ CONSIDERAÇÕES INICIAIS ............................................................................ 1 

1.2 _ JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DO TRABALHO .......................................... 4 

1.3 _ ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ................................................................... 6 

 

2 _ FENÔMENOS ELETROCINÉTICOS EM SOLOS  ............................................. 7 

2.1 _ INTRODUÇÃO.................................................................................................... 7 

2.2 _ FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMCA EM SOLOS .................................... 7 

2.2.1 _ Superfícies elétricas em solos........................................................................ 8 

2.2.2 _ Dupla camada difusa ................................................................................... 10 

2.2.3 _ Ponto de carga zero (PCZ)  ......................................................................... 14 

2.2.4 _ Adsorção e troca iônica no solo .................................................................. 18 

2.2.5 _ Reagentes de agregação de polpas minerais ............................................... 19 

2.3 _ FUNDAMENTOS DE ELETROCINÉTICA..................................................... 23 

2.3.1 _ Mecanismos de transporte eletrocinético .................................................... 23 

2.3.2 _ Teorias de fluxo eletrosmótico .................................................................... 25 

2.3.3 _ Teoria de Helmholtz e Smoluchwski .......................................................... 25 

2.4 _ FENÔMENOS ELETROCINÉTICOS APLICADOS NO TRATAMENTO DE 

SOLOS ........................................................................................................................ 30 

2.4.1 _ Adensamento eletrocinético ......................................................................... 31 

2.4.2 _ Parâmetros intervenientes no adensamento eletrocinético .......................... 33 

2.4.3 _ Consumo energético..................................................................................... 36 

2.4.4 _ Corrosão dos eletrodos, diferença de potencial elétrico e corrente elétrica . 37 



xxi 

 

2.4.5 _ Eletrodos e geossintéticos condutores de eletricidade (CGE) ..................... 41 

2.4.6 _Fenômenos eletrocinéticos em solos: estudos brasileiros ............................. 50 

 

3 _ MATERIAIS E MÉTODOS  .................................................................................. 55 

3.1 _ EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO ......................................................... 55 

3.1.1 _ Célula Eletrocinética 1 ................................................................................. 55 

3.1.2 _ Modificações na primeira versão da célula eletrocinética  ........................... 56 

3.1.3 _ Sistema de aquisição de dados ..................................................................... 58 

3.1.4 _ Célula eletrocinética 2.................................................................................. 65 

3.2 _ O REJEITO DE MINERAÇÃO UTILIZADO .................................................. 71 

3.2.1 _ Caracterização tecnológica do rejeito utilizado ........................................... 74 

3.3 _ METODOLOGIAS DOS ENSAIOS ................................................................. 79 

3.3.1 _ Ensaios na célula eletrocinética 1 ................................................................ 79 

3.3.2 _ Ensaios na célula eletrocinética 2  ............................................................... 80 

3.3.2.1 _ Montagem do corpo de prova e do equipamento ................................. 81 

 

4 _ ANÁLISE DOS RESULTADOS  ........................................................................... 90 

4.1 _ Ensaio de adensamento na célula eletrocinética 1.............................................. 90 

4.1.1 _ Volume de água drenada, variação do percentual de sólidos e fluxo 

eletrosmótico induzido ............................................................................................. 92 

4.1.1.1 _ Ensaios com percentual de sólidos inicial de 20%............................... 92 

4.1.1.2 _ Comparação entre as séries .................................................................. 97 

4.1.2 _ pH da água drenada.................................................................................... 102 

4.1.3 _ Variação de poropressão na base da célula ................................................ 104 

4.1.3.1 _ Ensaios com percentual de sólidos inicial de 20%............................. 104 

4.1.3.2 _ Comparação entre as séries ................................................................ 106 



xxii 

 

4.1.4 _ Parâmetros elétricos: corrente, resistência e condutividade elétrica.......... 108 

4.1.4.1 _ Ensaios com percentual de sólidos inicial de 20%............................. 108 

4.1.4.2 _ Comparação entre as séries ................................................................ 113 

4.1.5 _ Consumo energético eficiência eletrosmótica............................................ 117 

4.2 _ ENSAIOS DE ADENSAMENTO NA CÉLULA ELETROCINÉTICA 2  ...... 120 

4.2.1 _ Descrição das séries de experimentos realizados....................................... 120 

4.2.1.1 _ Série de ensaios: gradiente de potencial elétrico ................................ 121 

4.2.1.2 _ Série de ensaios: corrente intermitente............................................... 121 

4.2.1.3 _ Série de ensaios: inversão de polaridade............................................ 122 

4.2.2 _ Volume de água drenada, variação do percentual de sólidos e fluxo 

eletrosmótico induzido ........................................................................................... 123 

4.2.2.1 _ Série de ensaios: gradiente de potencial elétrico ................................ 123 

4.2.2.2 _ Série de ensaios: corrente intermitente............................................... 135 

4.2.2.3 _ Série de ensaios: inversão de polaridade............................................ 144 

4.2.3 _ pH da água drenada.................................................................................... 155 

4.2.3.1 _ Série de ensaios: gradiente de potencial elétrico ................................ 155 

4.2.3.2 _ Série de ensaios: corrente intermitente............................................... 157 

4.2.3.3 _ Série de ensaios: inversão de polaridade............................................ 158 

4.2.4 _ Parâmetros elétricos: Corrente elétrica e potencial elétrico no interior da 

amostra ................................................................................................................... 159 

4.2.4.1 _ Série de ensaios: gradiente de potencial elétrico ................................ 162 

4.2.4.2 _ Série de ensaios: corrente intermitente............................................... 164 

4.2.4.3 _ Série de ensaios: inversão de polaridade............................................ 167 

4.2.5 _ Diferença de potencial elétrico no interior da amostra e fator de eficiência 

(β)  .......................................................................................................................... 170 

4.2.5.1 _ Série de ensaios: gradiente de potencial elétrico ................................ 171 

4.2.5.2 _ Série de ensaios: corrente intermitente............................................... 185 



xxiii 

 

4.2.5.3 _ Série de ensaios: inversão de polaridade............................................ 193 

4.2.6 _ Coeficiente de condutividade eletrosmótica (ke) e eficiência eletrosmótica 

(ki) .......................................................................................................................... 196 

4.2.6.1 _ Série de ensaios: gradiente de potencial elétrico ................................ 196 

4.2.6.2 _ Série de ensaios: corrente intermitente............................................... 198 

4.2.6.3 _ Série de ensaios: inversão de polaridade............................................ 200 

4.2.6.4 _ Comparação entre as séries ................................................................ 202 

4.2.6 _ Consumo energético................................................................................... 205 

 

5 _ CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS ................. 207 

5.1 _ Conclusões........................................................................................................ 207 

5.2 _ Sugestões para futuras pesquisas ...................................................................... 214 

 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................... 216 

ANEXO I...................................................................................................................... 227 

 



1 

 

CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 _ Considerações Iniciais 

 

As atividades de explotação mineral são subdivididas basicamente nos processos de lavra, 

correspondentes às operações diretas de explotação do bem mineral (jazida) e nos 

processos de tratamento ou beneficiamento, caracterizados pelas operações físicas e/ou 

químicas destinadas a modificar os bens minerais em termos de forma e/ou composição, 

visando adequá-los às aplicações industriais pertinentes. O produto final resultado desse 

processo industrial representa apenas uma pequena parcela de todo material extraído da 

jazida, assim, outra atividade diretamente associada à explotação mineral consiste na 

disposição adequada dos resíduos gerados em todas as atividades de extração e 

beneficiamento. 

 

Devido ao elevado volume de resíduos gerados tanto na lavra quanto nos processos de 

beneficiamento do minério, a disposição desses materiais consiste em um dos processos 

que resultam em grandes impactos socioambientais da atividade mineradora. Pois, há a 

necessidade de grandes áreas para a disposição destes materiais, fato que, por si só, 

justificaria a grande preocupação com este setor do processo produtivo e, aliado a essa 

condição, ainda existem os riscos socioeconômicos e ambientais associados às estruturas 

de contenção comumente construídas para o armazenamento desses resíduos. 

 

A disposição dos resíduos da mineração pode ser realizada sobre a superfície do terreno 

em forma de pilhas, como é o caso dos estéreis, ou em bacias de disposição formadas por 

estruturas de contenção, sendo ainda possível a disposição em cavidades subterrâneas ou 

em cavas já exauridas. As metodologias utilizadas na disposição destes resíduos têm-se 

desenvolvido bastante nos últimos anos, podendo-se citar, por exemplo, a utilização de 

técnicas de espessamento dos rejeitos ou uso de geossintéticos no processo de 

desaguamento de lamas fluidas, através da utilização de geotubos. Tais técnicas são 
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usadas visando à diminuição do volume de água presente no resíduo e a aceleração do 

processo de desaguamento e adensamento destes materiais, de forma a se reduzir o 

volume total a ser disposto. Acarretando, desse modo, a ampliação da capacidade de 

armazenamento das áreas disponíveis e reduzindo o impacto nesses locais, além do fato 

de proporcionar um aumento da taxa de recuperação de água para o setor produtivo . 

Contudo, um problema associado ao espessamento dos rejeitos está no transporte deste 

resíduo até o local de disposição, por se tratar de um material mais viscoso, em forma de 

pasta, o transporte por bombeamento torna-se bem mais oneroso, tanto em termos de 

consumo de energia, quanto de logística de implantação do próprio sistema de 

bombeamento. A utilização de geotubos também apresenta limitações, devido ao volume 

acentuado de resíduo gerado e impedimentos quanto ao empilhamento dessas estruturas, 

desse modo, novas técnicas de disposição são estudadas em todo o mundo.  

 

É fato incontestável que a produção de commodities é de fundamental importância no 

desenvolvimento econômico e social brasileiro, devido aos vários fatores que tornam o 

país economicamente dependente desses produtos, e, especialmente, considerando as 

altas taxas de exportações apresentadas na última década por esses produtos de extração 

mineral. Entretanto, torna-se cada vez mais surpreendente e preocupante a displicênc ia 

com que a disposição de resíduos de mineração é tratada no meio técnico nacional e as 

proporções que as chamadas estruturas de contenção desses materiais (em especial as 

barragens de rejeito) têm adquirido. As barragens de rejeito comumente são utilizadas 

para a contenção de rejeitos de baixa densidade ou materiais com acentuado grau de 

saturação, sendo essas condições propícias à geração de problemas, como por exemplo, 

a liquefação (GOMES et al., 2002 e PIRETE & GOMES, 2013).  

 

Diante de fatos recentes na história mundial e brasileira envolvendo acidentes de grande 

repercussão e impactos socioambientais, tais como o rompimento da barragem de rejeitos 

do Fundão da empresa Samarco (Mariana em 2015), Mount Polley (British Columbia, 

Canada em 2014), da barragem da Mineradora Rio Pomba Cataguases (Miraí em 2007), 

da barragem da empresa Cataguases de Papel e Cataguases Florestal (Rio Pomba em 

2003) e da barragem da antiga Mineração Rio Verde (Nova Lima em 2001), constata-se 

a necessidade do desenvolvimento de sistemas mais criteriosos de disposição de resíduos 
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de modo que os possíveis riscos de acidentes sejam identificados, minimizados e 

gerenciados de maneira mais efetiva. Além disso, deve-se procurar uma otimização dos 

procedimentos de operação e monitoramento dessas estruturas durante o período de vida 

útil do empreendimento e após o seu fechamento.  

 

Outro fato que motiva a evolução do processo de disposição de resíduos de mineração, 

em especial as lamas, está associado à crise hídrica que o país vivencia na última década. 

Torna-se, dessa forma, um dever das diversas áreas associadas à produção mineral a busca 

de um desenvolvimento de novas tecnologias de beneficiamento do minério e disposição 

dos resíduos produzidos, buscando a redução da geração destes materiais e uma maior 

taxa de recuperação de água associada ao rejeito. 

 

Nesse sentido, novos métodos de disposição de resíduos da mineração têm sido 

desenvolvidos em todo o mundo, buscando adequar esses procedimentos às demandas 

atualmente existentes. Uma dessas metodologias alternativas de disposição de rejeitos de 

mineração, considerados finos e que apresentem um processo de adensamento demorado, 

é a proposição de acelerar o processo de consolidação desse material disposto na forma 

de polpa (lama que apresenta baixo teor de sólidos) através da aplicação de fenômenos 

eletrocinéticos (eletrosmose). Os rejeitos finos são um subproduto do processo de 

beneficiamento do bem mineral, que, comumente, apresentam granulometria abaixo da 

peneira 400 (partículas menores que 37 µm) e apresentam baixas porcentagens de sólidos, 

consistindo, portanto, em materiais associados a grandes volumes de água. O 

adensamento eletrocinético é embasado na imposição de uma diferença de potencial 

elétrico no interior de uma massa de solo, através de eletrodos inseridos no interior dessa 

massa, ocasionando o movimento relativo da fase líquida em relação à sólida no sentido 

de um dos eletrodos, sendo esse fluxo de água induzido retirado nesse eletrodo.  

 

Estudos envolvendo processos eletrocinéticos no tratamento de solos são desenvolvidos 

há mais de cinco décadas, buscando o aumento da resistência em solos moles (BJERRUM 

et al. 1967; CASAGRANDE, 1983; SHANG e DUPLANT, 1966; BERGADO et al, 

2000; FEITOZA, 2007; NASCIMENTO, 2005 e 2009), o transporte de agentes 

estabilizantes no interior do maciço promovendo assim a cimentação dos grãos (OZKAN 
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et al, 1999 e FONINI, 2008), a estabilização de taludes (CHAPPEL e BURTON, 1975 e 

LAMONT-BLACK et al., 2012),  estabilização de recalques em fundações (FETZER, 

1967) e aumento do atrito lateral de estacas (SODERMAN e MILIGAN, 1961). 

 

Contudo, a utilização de tais procedimentos em sistemas de desaguamento de rejeitos é, 

relativamente, recente. Os primeiros trabalhos remontam as décadas de 1970 e 1980 e 

foram desenvolvidos pela United States Bureau of Mines (USBM) nos Estados Unidos 

(SPRUTE e KELSH, 1975 e 1982) e pela organização de pesquisa CSIRO 

(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) na Austrália 

(LOCKHART, 1983a, 1983b, 1983c, e LOCKHART e STICKLAND, 1984).  

 

O presente trabalho visa contribuir para o conhecimento dessa técnica de 

desaguamento/adensamento eletrocinético aplicado a rejeitos finos de mineração em 

forma de polpa. A relevância das análises apresentadas está associada à busca de novas 

tecnologias que proporcionem a aceleração dos processos de desaguamento e 

adensamento de rejeitos finos de mineração. Salienta-se, ainda, que a utilização de 

processos eletrocinéticos ainda é incipiente em trabalhos nacionais, tendo sido 

encontrados 26 trabalhos embasados na avaliação dos efeitos da utilização desses 

processos no interior do solo em diferentes análises. Verifica-se que o interesse pelo tema 

é crescente, pois, 25 desses estudos foram desenvolvidos a partir de 2002, entretanto, 

apenas 2 estão associados ao desaguamento/adensamento de resíduos de mineração. 

Desse modo, a carência de literatura especializada sobre o tema específico do presente 

estudo, por si só, já apresenta a importância do trabalho. 

 

 

1.2 – Justificativa e Objetivos do trabalho 

 

Diante disso, o estudo se justifica pela necessidade do conhecimento e desenvolvimento 

de novas técnicas de disposição de resíduos da mineração e de aceleração do processo de 

adensamento de resíduos em estruturas de contenção já existentes ou no desaguamento 

desses materiais antes da disposição.  
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Nesse sentido, a associação de fenômenos eletrocinéticos no processo de desaguamento 

e adensamento de rejeitos de mineração tem se mostrado como uma alternativa para 

promover a aceleração desses processos. Contudo, a carência de estudos que apresentem 

discussões mais detalhadas a respeito do assunto, nutrem, dessa forma, o interesse em 

aprofundar as investigações nesse contexto. 

 

Para tanto, foram realizados experimentos em escala laboratorial, em dois equipamentos 

de laboratório desenvolvidos no Centro de Tecnológico de Geotecnia Aplicada (CTGA) 

do Núcleo de Geotecnia Aplicada (NUGEO) da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP).  

 

Os equipamentos foram denominados de células eletrocinéticas em virtude da ocorrência 

de diferentes fenômenos eletrocinéticos no decorrer do processo de 

desaguamento/adensamento. O primeiro equipamento foi desenvolvido por Ferreira 

(2011) e modificado no decorrer desta pesquisa, enquanto a segunda célula foi 

integralmente construída durante o período deste trabalho. 

 

A proposta de estudo tem por objetivo geral avaliar o desaguamento e adensamento de 

um rejeito de mineração utilizando processos eletrocinéticos.  Nesse contexto são 

estabelecidos os objetivos elencados abaixo. 

 

 Avaliar o processo de desaguamento/adensamento eletrocinético em diferentes 

percentuais de sólidos do rejeito utilizado.  

 

 Analisar a influência do gradiente de potencial elétrico aplicado durante o 

processo; 

 

 Avaliar os efeitos promovidos por diferentes técnicas de alimentação de energia 

elétrica durante o processo. Para tanto serão utilizadas as técnicas de alimentação 

contínua de energia, corrente intermitente e inversão de polaridade. 
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Todos os experimentos foram realizados com apenas um rejeito de mineração, resultado 

do processo de beneficiamento de bauxita. Sendo, as análises embasadas na avaliação dos 

seguintes parâmetros: volume de água drenada, taxa de fluxo eletrosmótico, variação da 

corrente elétrica, da diferença de potencial elétrico e poropressão na amostra, pH da água 

drenada, variação do percentual de sólidos e consumo energético associado ao tratamento 

utilizado. 

 

 

1.3 – Organização do trabalho 

 

A tese de doutorado é apresentada em cinco capítulos, sendo o primeiro apenas 

introdutório ao trabalho; o segundo consta de uma breve revisão bibliográfica sobre o 

tema de fenômenos eletrocinéticos; no terceiro capítulo são apresentadas a descrição dos 

equipamentos desenvolvidos, a caracterização do rejeito utilizado e metodologias 

adotadas na execução dos ensaios. Já o quarto retrata as análises de resultados e, por fim, 

é apresentado um capítulo de conclusão do trabalho e apresentação de sugestões para 

futuros estudos. 
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CAPÍTULO 2 

 

FENÔMENOS ELETROCINÉTICOS EM SOLOS 

 

2.1 - Introdução 

 

Os fenômenos eletrocinéticos englobam diferentes processos associados ao movimento 

relativo de fluidos e/ou partículas devido à aplicação de campos elétricos externos ou que 

resultam na geração de uma diferença de potencial elétrico no interior de um sistema 

analisado. 

 

Tais fenômenos são motivo de estudos desenvolvidos em várias áreas como engenharia e 

medicina. No caso dos projetos de geotecnia, podem ser destacadas as aplicações nos 

processos de aceleração do adensamento de solos com baixa permeabilidade hidráulica, 

na remediação de solos contaminados, no aumento da estabilidade de taludes e 

capacidade de carga de estacas, reforço de solos e também em sistemas de desaguamento 

de resíduos da mineração. 

 

As técnicas aplicadas in situ utilizando os princípios dos fenômenos eletrocinéticos, seja 

na estabilização de solos ou em processos de remediação de solos contaminados, são 

baseadas na aplicação de uma diferença de potencial elétrico entre eletrodos (catodo e 

anodo) inseridos no maciço de solo, proporcionando a movimentação da água e posterior 

drenagem desta em um dos eletrodos. Possibilitando, assim, a extração de água e 

contaminantes ou ainda o transporte de nutrientes ou outras partículas no interior da massa 

de solo tratado conforme será detalhado nos tópicos seguintes. 

 

 

2.2 - FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA EM SOLOS 

 

Nesse tópico, serão apresentados alguns conceitos relacionados à fundamentos de 

eletroquímica em solos que são importantes para o entendimento do processo de 

adensamento eletrocinético.  
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2.2.1 - Superfícies elétricas em solos 

 

Em um solo, a existência de cargas elétricas está associada à presença de partículas 

coloidais (orgânicas ou inorgânicas). Dessa forma, a presença da fração argila e de 

matéria orgânica no solo é fator determinante na disposição de cargas elétricas nele, e 

assim, normalmente quanto maior o teor desses materiais, maiores será o número de 

cargas no solo. 

 

As partículas que compõem a estrutura de um solo, as quais estão associadas à existênc ia 

de cargas elétricas, podem ser divididas em dois grupos: i) partículas que possuem cargas 

permanentes ou constantes (composto principalmente por argilominerais silicatados do 

tipo 2:1) e ii) partículas que possuem cargas variáveis (caulinita, óxidos de Fe e Al e 

matéria orgânica humificada). 

 

Cargas elétricas permanentes (ou estruturais) são intrínsecas à partícula mineral, ou seja, 

elas são o resultado de substituições iônicas (ou isomórficas) nas estruturas minerais e 

são independentes do valor de pH do solo (ALLEONI et. al., 2009a).  

 

Tais substituições ocorrem na formação dos minerais primários e nos minera is 

secundários durante transformações do solo. Nessas substituições, íons como Al3+ e Si4+ 

são trocados por outros de raios iônicos semelhantes, mas com cargas diferentes, criando, 

desse modo, um desequilíbrio de cargas. Segundo Alleoni et. al (2009a), esse processo 

produzirá cargas superficiais significativas apenas em argilominerais do tipo 2:1 

(esmectitas, ilitas e vermiculitas) e em alguns minerais primários (tipo mica) quando estes 

atingem dimensões que lhe permitam compor a fração argila do solo. A caulinita é outro 

material que poderá apresentar carga permanente, mas de pouca expressão. 

 

Normalmente, as cargas permanentes serão negativas, contudo, em alguns casos podem 

ser formadas cargas positivas, conforme Tessens e Zauyah (1928 apud Alleoni et al. 

2009a) observaram em solos altamente intemperizados e relacionaram o fato à 

substituição do Fe3+ por Ti4+ na estrutura dos óxidos de Fe.  
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Os argilominerais 1:1 não apresentam o tipo de carga independente do pH, ou apresentam 

cargas pouco significativas, como é o caso da caulinita. As cargas variáveis são 

originárias da adsorção de íons na superfície dos coloides minerais e orgânicos do solo, 

sendo a carga líquida determinada pelo íon que é adsorvido em excesso. Íons adsorvidos 

que são capazes de modificar a carga dos coloides são denominados “íons determinado res 

de potencial” (IDP).  

 

Os principais IDP presentes na solução intersticial do solo são H+ e OH-, por isso, tais 

partículas são denominadas de pH dependentes. Entretanto, os termos “coloides com 

carga variável” é o mais indicado, pois, outros íons também podem atuar como 

determinadores de potencial (como fosfatos, silicatos e metais pesados) (ALLEONI et. 

al, 2009a). 

 

As cargas variáveis ocorrem tanto em coloides orgânicos como inorgânicos e poderão ser 

positivas ou negativas. Os minerais: caulinita, goethita, hematita e gibbsita são os 

principais minerais do solo que apresentam cargas variáveis, sendo esses componentes 

predominantes em solos brasileiros. 

 

Em um solo, a carga superficial líquida é dependente de cada componente e da associação 

entre eles. Nesse sentido, a quantidade de cada um desses componentes não é o principa l 

fator, pois, um integrante mesmo que não seja o de maior percentual pode ser o 

predominante em relação à carga superficial líquida do solo. Alleoni et. al (2009b) 

afirmam que em solos formados em ambientes que não favorecem o intemperismo 

químico intenso, os componentes inorgânicos mais importantes para a carga superfic ia l 

são os argilominerais silicatados, principalmente do tipo 2:1.  

 

Já para os solos formados sob intensa ação de agentes intempéricos, as argilas do tipo 1:1 

e os óxidos de Fe e Al são os componentes inorgânicos que mais influenciam a carga 

superficial líquida do solo.  Além desses, outro componente importante em relação à carga 

superficial dos solos é a matéria orgânica. 
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Como um indicativo da carga elétrica líquida do solo, pode ser utilizada a diferença entre 

os valores de pH do solo obtido em uma solução de KCl em concentração de 1 mol/litro   

(pHKCl), e do pH lido em uma solução de água destilada (pHH2O), conforme a equação 

2.1. Sendo esse processo a base de métodos para estimativa do ponto isoelétrico, como o 

método de Mular e Roberts (1966). No entanto, o uso dessa equação para essa finalidade 

só poderá ser considerado em solos com predominância de minerais com cargas variáve is 

(TESSENS e SHAMSHUDDIN, 1982 apud ALLEONI et. al., 2009b) e o valor obtido 

esteja compreendido entre +0,5 e -0,5 (UEHARA, 1979 apud ALLEONI et. al., 2009b). 

Como o rejeito analisado cumpre tais premissas a equação a seguir será utilizada para a 

estimativa da carga líquida do rejeito.  

 

∆𝑝𝐻 = 𝑝𝐻𝐾𝐶𝐿 − 𝑝𝐻𝐻2𝑂        (2.1) 

 

Sendo o valor de ΔpH negativo (pH em água é maior do que em KCl) ocorrerá a 

predominância de cargas negativas, em caso contrário, as cargas positivas serão 

superiores às negativas. Segundo Castro (1989), caso o valor de ΔpH seja positivo ou 

levemente negativo, isso será uma boa indicação que existe a predominância de minera is 

de carga variável, mas se o valor for muito negativo, não se pode afirmar nada quanto à 

natureza da carga, mas que apenas que o solo apresenta considerável densidade de carga 

negativa. 

 

No tópico seguinte será apresentado o comportamento da interface entre as partículas de 

solo carregadas eletrostaticamente e a solução intersticial presente no solo. 

 

 

2.2.2 - Dupla camada difusa  

 

Com a presença de cargas elétricas na fração coloidal do solo haverá o surgimento de 

campos elétricos no entorno dessas partículas, fato que resultará na atração de íons que 

estão presentes na solução intersticial. Dessa maneira, cátions serão atraídos por campos 

elétricos gerados por cargas negativas e ânions serão atraídos por campos de cargas 

positivas.  
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No caso de um sistema composto por solo e água, esses cátions e ânions sofrem certa 

dispersão em torno das partículas de argila, como uma tentativa de equilibrar as 

concentrações de cargas no fluido intersticial. Considerando um argilomineral que 

apresente carga superficial negativa, as regiões mais próximas à superfície têm uma maior 

concentração de cátions. A concentração de cátions decresce à medida que aumenta a 

distância em relação à superfície da partícula, ao passo que a concentração de ânions 

aumenta. A uma determinada distância em relação à superfície da partícula, onde não há 

a atuação do campo elétrico desta, as concentrações de ânions e cátions se equilibram.  

 

Pelo ao fato dos íons adsorvidos encontrarem-se difusamente distribuídos, essa 

configuração recebe a denominação de dupla camada difusa, conforme ilustra a figura 

2.1. 

 

 
Figura 2.1 – Distribuição de íons adjacentes a uma superfície de argila. (MITCHELL e SOGA, 

2005). 

  

Na tentativa de descrever esse fenômeno alguns modelos foram criados, dentre eles 

destacam-se as teorias de Helmholtz, Gouy-Chapman e Stern. Em todas elas a densidade 

de cargas da partícula por unidade de área é representada por σ e o potencial elétrico por 

Ψ. 

 

A teoria de Gouy-Chapman está baseada na ideia de que a distribuição dos íons ao redor 

da partícula carregada se dá pelo balanço entre as forças elétricas (que atraem os íons de 
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carga oposta à superfície da partícula) e as forças de difusão (que ocasionam a dispersão 

dos íons).  

 

Nessa teoria, o potencial elétrico (Ψ) varia com a distância em relação à superfíc ie 

carregada da partícula sólida. Conforme ilustra a figura 2.2, o valor varia 

exponencialmente de um valor máximo (Ψ0) que representa o potencial na superfície da 

partícula e tendendo a zero com o aumento da distância. Esse potencial, pela definição 

clássica, representa o trabalho necessário para levar uma carga positiva de um local de 

referência, no fluido fora da dupla camada difusa, para um ponto situado no interior da 

dupla camada difusa. 

 

 
 

Figura 2.2 – Variação do Potencial Elétrico, Ψ, com a distância à superfície da partícula 

 

A distribuição da concentração de íons na dupla camada difusa segue a equação de 

Boltzmann (equação 2.2). Onde: ni é a concentração de íons do tipo i, em um campo 

elétrico em equilíbrio, ou seja, na dupla camada difusa [íons/m3]; ni0 é a concentração de 

íons do tipo i, no estado de referência, ou seja, localizados em um ponto muito distante 

da superfície da partícula, fora do campo elétrico; no caso dos solos, é a chamada 

concentração iônica livre [íons/m3]; zi é a valência do íon i; e é a carga unitária, e 

=1,602x10-19 C; Ψ é o  potencial elétrico no ponto considerado [V]; k é a constante de 

Boltzman, k = 1,38x10-23 J/K e T a temperatura absoluta [K]. 
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𝑛𝑖 = 𝑛𝑖0. 𝑒𝑥𝑝 (
−𝑧𝑖.𝑒.Ψ

𝑘𝑇
)                                                                                 (2.2) 

 

A partir dos conceitos estabelecidos na teoria de Gouy-Chapman, pode se estimar a 

densidade de carga superficial, σ, pela equação 2.3. Todavia, sua utilização é restrita pois 

as suposições utilizadas na teoria, como a consideração que os íons são como pontos de 

carga e podem se aproximar da superfície sem limitações, não são realistas o que pode 

resultar em valores de concentração de cátions extremamente elevados. 

 

𝜎 = √
2𝑛𝑖𝜀𝑅𝑇

𝜋
. senh (

𝑍𝐹Ψ0

2𝑅𝑇
)        (2.3)   

          

Sendo: ni é a concentração de íons do tipo i na solução externa; senh: seno hiperbólico; ε: 

constante dielétrica do solvente; R: constante universal dos gases; F: constante de 

Faraday; Z: valência do íon; Ψ0: potencial elétrico na superfície da partícula; e T: 

temperatura absoluta (K). 

 

Algumas propostas de adaptações da teoria de Gouy-Chapman foram realizadas buscando 

adequar a teoria às condições que não são bem explicadas por ela. Dentre tais adaptações 

destaca-se a proposta por Stern que considera a dimensão dos íons, situação que não era 

contemplada pela primeira teoria, fato que impunha limites à sua utilização em situações 

de alta concentração salina ou para altos potenciais na superfície dos coloides.  

 

Nessa concepção, a região próxima à superfície da partícula carregada foi dividida em 

duas regiões, sendo criado o conceito de camada de Stern. A primeira região (camada de 

Stern) consiste em contra-íons (neste caso, cátions) que se encontram fortemente aderidos 

à superfície da partícula, sendo admitidos imóveis (diferentemente da proposta de Gouy-

Chapman). Já a segunda região, adjacente à camada Stern, encontra-se a dupla camada 

difusa até a solução intersticial (Figura 2.3). O limite entre a camada de Stern e a dupla 

camada difusa (slip plane) ocorre a uma dada distância (δ) em relação à superfície da 

partícula. O potencial elétrico no limite destas fases (Ψδ) é chamado de potencial zeta (ζ) 

e seu módulo é menor do que o valor do potencial elétrico correspondente à superfície da 

partícula (Ψ0). 
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Figura 2.3 – Camada Stern, dupla camada difusa e Potencial Zeta (ζ). 

 

O plano do potencial zeta é onde ocorre o cisalhamento do fluxo eletrosmótico, ou seja, 

região na qual a água intersticial é movida, juntamente com os íons que levam consigo 

uma parte da água intimamente vinculada à partícula de argila. O valor do potencial zeta 

tem influência direta na magnitude e na evolução do processo de adensamento 

eletrosmótico, como será demonstrado oportunamente. 

 

 

2.2.3 - Ponto de carga zero (PCZ) 

 

O ponto de carga zero (PCZ) é definido como o valor de pH, no qual a carga elétrica 

líquida resultante de todas as fontes da superfície de um coloide se torna zero. É uma das 

propriedades de maior relevância na descrição de fenômenos associados a propriedades 

eletroquímicas dos solos, como a dupla camada difusa. Segundo Alleoni et. al (2009a), 

existe uma variação ampla de conceitos sobre o ponto de carga zero, dentre eles o “ponto 

isoelétrico - PIE”, “ponto de efeito salino zero - PESN” e “ponto de carga líquida zero”. 

Os autores ainda atribuem dificuldade de compreensão dos trabalhos científicos 

publicados devido à grande diversidade de termos relacionados ao assunto.  
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A determinação do valor do PCZ nos solos é realizada por diferentes métodos, por isso, 

dependendo do método utilizado os valores obtidos poderão ser diferentes. Dentre os 

métodos existentes destacam-se a titulação potenciométrica, retenção iônica, titulação 

salina e técnicas eletrocinéticas.  

 

Em vista disso, seria mais coerente se fossem considerados nomes diversos a cada um 

dos valores obtidos em laboratório de acordo com o método adotado (ALLEONI et. al., 

2009a). Nesse sentido, Alleoni e Camargo (1993) propuseram o nome ponto de efeito 

salino nulo (PESN), para o valor de pH na interseção de duas ou mais curvas de titulação, 

utilizando o método de titulação potenciométrica conforme detalha o Manual de Métodos 

de Análise de Solo da EMBRAPA (EMBRAPA, 1997). 

 

Segundo Sposito (1989), o PESN é estritamente um valor de pH em que a carga líquida 

de prótons (diferença entre o número de mols de H+ e de OH- adsorvidos) é invariáve l 

com a concentração do sal e não um ponto no qual a carga superficial é nula. Caso o 

PESN se iguale ao PCZ, as densidades de cargas superficiais de íons indiferentes 

(completamente dissociados) e aqueles adsorvidos especificamente devem permanecer 

invariáveis com a mudança na concentração do eletrólito (SPOSITO, 1981). Contudo, 

segundo Alleoni et al (2009a) tal condição é difícil de ocorrer em solos. 

 

Ainda de acordo com Sposito (1989), a condição de PCZ é obtida experimentalmente no 

valor de pH no qual as partículas do solo não se movem num campo elétrico aplicado ou 

quando ocorre assentamento ou floculação delas. Definição que exemplifica os valores 

de PCZ obtidos por equipamentos de laboratório que utilizam cubas eletroforéticas.  

 

Por apresentarem radicais de superfície únicos, os óxidos e hidróxidos de Fe e Al, tais 

como a hematita, goethita e gibbsita são mais previsíveis em relação ao valor do PCZ. 

Diante disso, devem ser consideradas pequenas variações resultantes de diferenças de 

cristalinidade e substituições de Fe3+ por Al3+ nos óxidos de Fe.  

 

A tabela a 2.1, retirada de Alleoni et. al. (2009a), apresenta valores de PCZ e variações 

de carga líquida dos principais coloides encontrados nos solos em função do pH. Tais 
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valores devem ser tratados apenas como informativos, dada à complexidade e inúmeros 

fatores que influenciam a determinação do citado parâmetro. Além disso, a associação de 

hematita e goethita em um mesmo valor de PCZ é equivocada, pois o primeiro elemento 

apresenta PCZ da ordem de 6,5. 

 

Na tabela, os sinais positivos à esquerda e negativos à direita do valor do PCZ indicam a 

carga líquida do coloide em determinado pH do meio intersticial. 

 

Tabela 2.1 – Valores de PCZ e variação de carga líquida dos principais coloides encontrados no 

solo em função do pH.  

 

Fonte: ALLEONI et. al. (2009a). 

 

Em face do exposto, Espinoza et al. (1975) propõem a utilização do termo PCZ “aparente” 

do solo e não somente PCZ como nos casos de determinação em óxidos puros. A 

proposição é motivada pela variação na composição dos solos, haja vista que a carga 

superficial de um solo está relacionada a diversidade de seus componentes e da associação 

entre eles.  

 

Conforme verifica-se na tabela 2.1, se o pH supera o valor de PCZ haverá o predomínio 

de cargas negativas resultando no aumento da repulsão entre os coloides do solo e os 

ânions, diminuindo dessa forma, a retenção desses ânions. Contudo, quando o pH da 

solução intersticial é inferior ao PCZ, a carga líquida predominante será positiva, nesse 

caso, as trocas aniônicas superam as catiônicas.  
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Alleoni et. al. (2009a), afirmam que em solos de carga variável mesmo em valores de pH 

superiores ao PCZ “aparente” do solo, sítios de cargas positivas poderão existir na 

superfície de óxidos que apresentem PCZ superior ao pH da solução intersticial. 

 

A tabela 2.2, retirada do trabalho de Nascimento (2009), apresenta valores de PCZ obtidos 

em alguns estudos realizados em solos tropicais. De acordo com a proposta realizada por 

Alleoni e Camargo (1993), os valores apresentados na referida tabela seriam 

denominados de PESN. 

 

Valores mais elevados de PESN são atribuídos a maiores teores de óxidos de Fe e de Al, 

e  os valores mais baixos, a maiores teores de caulinita e matéria orgânica (RAIJ & 

PEECH, 1972; RAIJ, 1973; APPEL et al., 2003 e ANDA et al., 2008). Pelo fato de a 

matéria orgânica apresentar naturalmente valores baixos de PESN, o horizonte A 

frequentemente apresenta PESN mais baixo que o horizonte B, conforme apontam os 

valores apresentados na tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 – Valores de PCZ de alguns solos brasileiros. 

Solo 
PCZ 

Referência 
Superficial Subsuperficial 

Estado de São Paulo 1,9 a 3,5 2,7 a 6,0 Raij (1971) 

Região amazônica 1,2 a 3,4 4,0 a 6,1 Morais et al (1976) 

Região do Sul da Bahia 1,1 a 3,3 4,1 a 6,2 Morais et al (1976) 

Zona da Mata de Pernanbuco 
3,3 a 4,6 - 

Magalhães e Page 

(1984) 

Latossolo Vermelho Escuro – 

Distrito Federal 
4,04 4,55 Zorzo (1993) 

Latossolo Vermelho Amarelo – 

Distrito Federal 
4,18 5,07 Zorzo (1993) 

 Fonte: Nascimento (2009). 
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Uma alternativa para a estimativa de PCZ é a utilização de equações, como a proposta 

por Keng e Uehara (1974) e apresentada abaixo. Essa equação foi utilizada para a 

estimativa do valor desse parâmetro no presente trabalho. 

 

𝑃𝐶𝑍 = (𝑝𝐻𝐾𝐶𝐿𝑥2) − 𝑝𝐻𝐻2𝑂          (2.4) 

 

Outro conceito importante para o entendimento dos fenômenos eletrocinético s em solos 

está relacionado às interações que ocorrem entre os solutos e a fase sólida do solo. Dentre 

tais interações aquelas que mais ocorrem são de natureza eletrostática, sendo elas 

dependentes do tipo de coloides do solo e do soluto (compostos, íons e moléculas).  

A seguir, será apresentado um breve comentário a respeito de algumas interações através 

do conceito de troca iônica no solo. 

 

 

2.2.4 – Adsorção e troca iônica no solo 

 

A adsorção iônica nos solos ocorre por causa da interação eletrostática entre as partículas 

coloidais presentes no solo e que possuem cargas elétricas (argilominerais e matéria 

orgânica) e os íons presentes na solução aquosa intersticial. Devido à essa atração 

eletrostática, os íons ficarão aderidos às partículas eletrostaticamente carregadas, ou seja, 

ocorrerá a adsorção. Este fenômeno é denominado adsorção catiônica no caso de 

partículas com cargas positivas e de adsorção aniônica quando os íons atraídos são ânions.  

Os cátions comumente envolvidos nesse processo são: Ca2+, Mg2+, Al3+, H+, K+, Na+ e 

NH4+. 

 

Na dupla camada difusa, os íons adsorvidos são ligados à partícula de solo através de 

ligações iônicas, estes íons podem ser deslocados ou substituídos estequiometricamente, 

por outros íons de mesmo tipo de carga, ocorrendo, portanto, uma troca iônica. A esse 

fenômeno de reposição de cátions ou ânions adsorvidos dá-se o nome de troca catiônica 

ou aniônica. 
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Os solos têm uma capacidade limitada de adsorver ânions e/ou cátions denominada 

capacidade de troca catiônica (CTC) ou aniônica (CTA). O valor da CTC ou CTA é obtido 

através da soma total de cátions ou ânions que o solo pode reter na superfície coloidal 

prontamente disponível à assimilação pelas plantas, conforme orienta EMBRAPA 

(1997). 

 

No caso específico dos rejeitos de mineração, torna-se importante destacar o fenômeno 

da adsorção de agentes floculadores que propiciam a agregação das partículas minera is 

em suspensão no rejeito em polpa através de mecanismos de pontes e/ou reversão de 

cargas superficiais. 

 

 

2.2.5 – Reagentes de agregação de polpas minerais 

 

A utilização de reagentes de agregação em polpas minerais torna-se necessária para a 

aceleração do processo de separação sólido/líquido promovendo a obtenção de rejeitos 

com percentual de sólidos adequado às etapas de disposição e 

desaguamento/adensamento destes materiais.  

 

Os mecanismos de agregação de partículas em um rejeito de mineração podem ser 

classificados em dois tipos coagulação e floculação.  

 

O processo de coagulação se dá através da atuação de sais inorgânicos na carga superfic ia l 

das partículas, acarretando a compressão da dupla camada elétrica e, desse modo, 

reduzindo a repulsão entre partículas, que ao se aproximarem, permitem o 

desenvolvimento de forças atrativas de curso alcance propiciando a agregação das 

partículas. O processo de desaguamento é facilitado pelo aumento na velocidade de 

sedimentação das partículas agregadas, a esse conjunto de partículas agregadas dá-se o 

nome de coágulo. 

 

Segundo Sharma et al (2006), a floculação corresponde à agregação de partículas em 

suspensão em uma solução mediante, a atuação de floculantes inorgânicos ou orgânicos 
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que promoverão mecanismos de pontes ou reversão de carga.  Baltar (2004) afirma que 

em relação aos coágulos, os agregados formados na floculação apresentam maiores 

dimensões, instabilidade e retenção de água, por se tratarem de estruturas tridimensiona is 

mais abertas.  

 

Os floculantes inorgânicos são compostos por sais de metais multivalentes, que 

geralmente apresentem afinidade química com alumínio e ferro (SHARMA et al, 2006). 

Entretanto, o uso desses materiais apresenta desvantagem como elevada sensibilidade ao 

pH, aplicabilidade limitada a sistemas de baixa dispersão, baixa eficiência com partículas 

finas e necessidade de elevadas dosagens (NETO, 2016). 

 

A utilização de floculantes orgânicos é crescente na indústria mineral, na floculação de 

polpas minerais. Nesse processo são utilizados reagentes poliméricos de origem sintética 

(poliacrilamidas) ou natural (amido, celulose e gomas naturais). Estes polímeros são 

classificados em função do tipo de carga elétrica que prevalece em sua estrutura em não-

iônicos, catiônicos, aniônicos e anfotéricos (RIBEIRO et al, 2011).  

 

O processo de floculação desencadeado por pontes é observado em sistemas com 

polímeros de elevado peso molecular e que sejam não iônicos ou apresentem cargas 

elétricas de mesmo sinal da superfície do mineral. Nesse mecanismo, a floculação ocorre 

por meio da adsorção de segmentos de polímeros em mais de uma partícula mineral, que, 

inicialmente, estavam dispersas, proporcionando a união entre elas e a formação de 

flocos.  

 

Dessa forma, apenas uma parte da molécula interage diretamente com as partículas 

sólidas, permanecendo o restante da cadeia polimérica orientado para o interior da 

solução. Os segmentos adsorvidos nos sítios superficiais das partículas são ditos cadeias 

estiradas, enquanto os segmentos orientados para interior da solução são denominados 

laço e cauda, conforme ilustra a figura 2.4. 
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Figura 2.4 – Adsorção de polímero e formação de alças disponíveis para ligação (SHARMA et 

al, 2006) 

 

A ligação entre as partículas é promovida pela macromolécula do floculante que estende 

seus laços e caudas até partículas, as quais apresentam sítios de cargas superficiais que 

favorecem a adsorção desses polímeros, conforme ilustra a figura 2.5, e a formação e 

crescimento dos flocos ocorre rapidamente.  

 

 

Figura 2.5 – Mecanismos de formação de flocos através do mecanismo de pontes (BALTAR, 

2004) 

 

Outro mecanismo de floculação é denominado modelo de reversão de cargas, sendo 

observado em floculantes iônicos que apresentam carga oposta à superfície das partículas. 

De acordo com Baltar (2004), nesse mecanismo o agente floculante se espalha sobre a 

superfície sólida revertendo a carga elétrica da superfície nas regiões de adsorção. 

Consequentemente, a superfície passa a apresentar uma distribuição heterogênea de 
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cargas, com regiões positivas e negativas, sendo a formação do floco desencadeada pela 

colisão de duas partículas entre áreas de cargas opostas, conforme ilustra a figura 2.6.  

 

 

Figura 2.6 – Adsorção de polímero catiônico em uma superfície carregada com cargas 

negativas, ocasionando a reversão localizada de cargas (SHARMA et al, 2006). 

 

Segundo Ribeiro et al (2011), se a densidade de carga no polímero adsorvido for maior 

que a da superfície da partícula, a distribuição não uniforme do polímero resultará em 

manchas de cargas negativas e positivas, conforme ilustra a figura 2.7. Mecanismo 

denominado de mancha eletrostática e que, de acordo com os autores, foi proposto por 

Gregory (1973). Dessa forma, as manchas carregadas de uma partícula serão atraídas 

pelas manchas de sinais contrários de outras partículas e assim sucessivamente. Nesse 

sentido, será razoável supor que a neutralização de cargas e predominante em polímeros 

de baixo peso molecular e o mecanismo de mancha eletrostática prevalece em polímeros 

de alto peso molecular (KIM, 1995).  

 

 

Figura 2.7 – Mecanismo de mancha eletrostática (KIM,1995). 

 

Todos esses conceitos se tornam importantes no desenvolvimento de estudos relacionados 

à dupla camada difusa, como é o caso dos fenômenos eletrocinéticos como será visto nos 

tópicos a seguir.  
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2.3 - Fundamentos de eletrocinética 

 

Neste momento, serão apresentados conceitos relacionados aos fenômenos 

eletrocinéticos e um breve histórico de pesquisas desenvolvidas nessa área em trabalhos 

internacionais e nacionais. 

 

 

2.3.1 - Mecanismos de transporte eletrocinético 

 

A combinação entre os fluxos hidráulico e elétrico, com seus respectivos gradientes, pode 

resultar em cinco fenômenos eletrocinéticos bem conhecidos em materiais que 

apresentam granulometria fina e partículas sólidas carregadas eletricamente, como é o 

caso de solos argilosos ou sistemas coloidais. Estes cinco fenômenos eletrocinéticos são 

denominados eletrosmose, eletroforese, potencial induzido por fluxo, eletromigração ou 

migração de íons e migração ou potencial de sedimentação e serão descritos a seguir. 

Todos os fenômenos eletrocinéticos envolvem essencialmente uma diferença de potencial 

elétrico, partículas com superfícies carregadas e uma fase líquida. 

 

A eletroforese consiste no movimento das partículas de solo que apresentam cargas 

eletrostáticas no interior de um meio fluido. Esse movimento é induzido pela aplicação 

de uma diferença de potencial elétrico no interior do sistema.  

 

Ao ser estabelecido um campo elétrico no interior de um sistema constituído por uma fase 

sólida e outra líquida, como ocorre em uma porção de solo, ocorrerá a tendência de 

movimento relativo da fase líquida em relação à fase sólida deste sistema. Esse processo 

ocorre pela atração eletrostática exercida pelo campo elétrico estabelecido entre os 

eletrodos sobre os íons presentes na fase líquida, que por estarem hidratados carregam 

consigo moléculas de água e exercem sobre as demais uma força de arraste. Tal fenômeno 

é denominado eletrosmose. 

 

Diferentemente dos outros dois fenômenos eletrocinéticos descritos, o potencial de fluxo 

(streaming potential) não envolve a aplicação de uma diferença de potencial para que um 
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fluxo seja estabelecido. Neste fenômeno, tem-se o processo inverso, ou seja, estabelecido 

um fluxo hidráulico no interior de uma amostra de solo argiloso devido a um dado 

gradiente hidráulico, induz-se uma diferença de potencial elétrico (ΔE) no interior da 

massa de solo. Este fenômeno é o resultado do deslocamento no sentido do fluxo, das 

cargas presentes na dupla camada difusa no entorno das partículas de argila originando 

assim, a diferença de potencial elétrico. 

 

Outro fenômeno eletrocinético semelhante ao anterior é denominado de potencial de 

sedimentação ou migração, contudo, nesse processo o movimento se dá na fase sólida e 

não líquida do sistema. Durante o processo de sedimentação de partículas carregadas 

eletrostaticamente no interior de uma solução, tem-se o movimento descendente, o qual 

é retardado pela ação da água, resultando na geração de uma diferença de potencial no 

interior da amostra. 

 

Quando a análise está baseada no movimento dos íons presentes na fase líquida do 

sistema, denomina-se o fenômeno de eletromigração ou migração de íons. Ao ser 

estabelecida uma diferença de potencial elétrico no interior de uma porção de solo 

argiloso saturado, ocorre a migração de íons presentes na fase líquida do solo e das 

partículas eletrizadas presentes na matriz sólida. Os íons são atraídos pelo eletrodo de 

sinal contrário à sua carga eletrostática e repelidos pelo eletrodo de mesmo sinal. A figura 

2.8 busca ilustrar os fenômenos descritos anteriormente. 

 

 

Figura 2.8 – Representação esquemática dos fenômenos eletrocinéticos (adaptado de VIJH, 

1999a). 

 

No próximo tópico, serão apresentados alguns aspectos relacionados ao processo de 

melhoria de solos promovido pelos fenômenos eletrocinéticos, com ênfase à técnica de 

adensamento eletrocinético promovida a partir do fenômeno de eletrosmose. 
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2.3.2 - Teorias de fluxo eletrosmótico 

 

Conforme definido anteriormente, a eletrosmose é o movimento relativo da fase líquida 

em relação à fase sólida que constituem um sistema, sendo este movimento estabelecido 

mediante a aplicação de uma diferença de potencial elétrico no interior deste sistema.  

 

Na busca por descrever a evolução do fluxo de água no interior do solo devido à 

eletrosmose, algumas teorias foram desenvolvidas sendo elas a teoria de Helmholtz-

Smoluchowski, a teoria de Schmid, o modelo friccional de Spiegler e a teoria de 

hidratação do íon.  

 

 Todas essas teorias são descritas em detalhes em Mitchell e Soga (2005). A seguir, será 

apresentada apenas a teoria de Helmholtz-Smoluchowski, sendo essa uma das mais 

antigas e tradicionalmente utilizada na descrição do fenômeno. Ainda de acordo com 

esses autores, essa teoria apresenta melhores resultados quando aplicada ao estudo da 

eletrosmose no interior de solos. 

 

 

2.3.3 - Teoria de Helmholtz e Smoluchowski 

 

Essa teoria foi baseada em um modelo matemático para fluxo eletrosmótico proposto por 

Helmholtz em 1879 e posteriormente refinado por Smoluchowski em 1914. 

 

Nessa concepção, tem-se que no interior do solo existem tubos capilares que se 

comportam como capacitores elétricos cheios de fluido. O modelo assume a existência de 

uma dupla camada imediatamente adjacente às paredes do tubo capilar, resultante de uma 

distribuição de cargas na superfície das partículas sólidas e outra, a uma pequena distância 

das paredes, de cargas de sinais contrários no interior do fluido.  

 

Assim, o transporte de fluido ocorre em direção ao catodo, por causa do transporte de 

carga positiva em excesso na camada difusa, conforme ilustra a figura 2.9. 
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Figura 2.9 – Modelo de Helmholtz - Smoluchowsky para o fenômeno de eletrosmose 

 

Observa-se na figura 2.9, na dupla camada difusa, a existência de uma fina camada 

adjacente às paredes dos sólidos, que contém íons negativos (ânions) firmemente 

adsorvidos. Existe ainda uma camada mais externa que possui íons positivos (cátions) 

que são móveis, adjacente a ela existe água livre no interior dos poros. 

 

Essa camada de cargas móveis é a responsável pelo movimento do líquido no interior do 

tubo capilar considerado, exercendo sobre o líquido presente nos poros uma força de 

arraste semelhante ao que ocorre com um pistão empurrando um fluido. Ao ser 

estabelecida uma diferença de potencial elétrico no interior do solo, o movimento das 

cargas ocorre segundo o perfil de distribuição de velocidades (indicado na figura 2.9), 

sendo a velocidade de fluxo menor nas regiões mais próximas às paredes do tubo capilar .  

 

Além da força que provoca o movimento das moléculas do líquido no interior do capilar, 

tem-se ainda a força de atrito mobilizada entre as paredes do capilar e o fluido em 

movimento. 

 

A correlação entre estas forças determina a taxa de fluxo do fluido. Com efeito, de acordo 

com a Figura 2.9, υ representa a velocidade do fluxo e δ a distância entre as paredes do 

capilar e o centro do plano das cargas móveis. 
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O fluxo eletrosmótico (qe – m3/s) resultante da aplicação de um campo elétrico no interior 

do solo, pode ser obtido de forma análoga à Lei de Darcy, sendo estimado pela equação 

2.6. 

 

𝑞𝑒 = 𝑘𝑒𝑖𝑒𝐴                                               (2.6) 

 

Sendo ke (m2/s.V) o coeficiente de condutividade eletrosmótica do meio e ie (V/m), o 

gradiente de potencial elétrico ΔE/ΔL aplicado (ΔE, é diferença de potencial aplicada 

entre os eletrodos e ΔL a distância entre esses eletrodos). O coeficiente de condutividade 

eletrosmótica do meio, que controla a taxa de fluxo no interior do solo é dado por: 

 

𝑘𝑒 =  
𝜁𝐷

𝜇
𝑛                                                                                                                         (2.7) 

 

Onde ζ é o potencial zeta (V), D a permissividade relativa (F/m), ou constante dielétrica 

do fluido presente no tubo capilar, μ (Ns/m2) é a viscosidade do fluido intersticial e n, a 

porosidade do meio onde se estabelece o fluxo.  

 

Ao contrário do coeficiente de condutividade hidráulica kh (m/s), presente na Lei de 

Darcy, o coeficiente de condutividade eletrosmótica ke se mostra relativamente independe 

do tamanho dos poros da fase sólida do sistema, conforme apresenta a tabela 2.3.  

 

Casagrande (1952) sugeriu que para a maioria das aplicações práticas, um valor de ke = 5 

x 10-9 m2/s.V pode ser considerado, fato que pode ser constatado através de algumas 

pesquisas, conforme verifica-se pela tabela 2.3. 

 

A tabela apresentada é embasada em trabalhos citados por Mitchell e Soga (2005) e 

Glendinning et al. (2005), além de alguns trabalhos realizados com solos brasileiros (a 

partir do número 23). Através dessa tabela, verifica-se que o coeficiente de condutividade 

eletrosmótica está compreendido entre 10-8 e 10-9 m2/s.V para diferentes materiais que 

apresentam coeficientes de condutividade hidráulica entre 10-6 e 10-11 m/s. 
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Tabela 2.3 – Coeficientes de permeabilidade eletrosmótica e outros parâmetros  

Solo 
w (%) 

ke – 10-9 

(m2/s.V) 
kh                             

(m/s) Trabalho 

1 London clay 52,3 5,8 10-10 

Casagrande (1952) 

2 Boston blue clay 50,8 5,1 10-10 

3 Kaolin 67,7 5,7 10-9 

4 Clayey silt 31,7 5,0 10-8 

5 Rock flour 27,2 4,5 10-9 

6 Na-Montmorillonite 170 2,0 10-11 

7 Na-Montmorillonite 2000 12,0 10-10 

8 Mica powder 49,7 6,9 10-7 

9 Fine sand 26 4,1 10-6 

10 Quartz powder 23,5 4,3 10-6 

11 Ås quick clay 31 20 - 2,5 2,0 x10-10 Bjerrum et al. (1967) 

12 Bootlegger Cove Clay 30 2,4 -5,0 2,0 x10-10 
Long e George 

(1967) 

13 Silty clay, West Branch Dam 32 3,0 - 6,0 1,2-6,5x10-10 Fetzer (1967) 

14 
Clayey silt, Little Pic River, 
Ontario 26 1,5 2,0 x10-7 Casagrande (1961) 

15 Decomposed Granit, Silty clay - 30 10-4 - 10-7 
Chappel and Burton 

(1975) 

16 Silty clay 23 5 0,5 - 8  10-7 
Chen and Murdoch 

(1997) 

17 Silty clay 10 9  10-7 
Chen and Murdoch 

(1997) 

18 Marine Silty Clay 37 6,0 - 9,0  10-9 
Eggestad and Foyn 

(1983) 

19 
Rejeito de mineração (areia 
silto-argilosa)  3,2 – 4,7 - 

Mohamedelhassan e 
Shang (2001b) 

20 Sedimento marinho 65,5-143 6-14,7 10-9 - 10-10 
Mohamedelhassan e 

Shang (2002) 

21 Rejeito de mineração (gesso) 55 - 60 4 - 6 10-8 Shang et al (2009) 

22 Silte argiloso orgânico 256-263 4,5 7x10-9 Schmidt (2004) 

23 Silte argiloso 52-55 9,24 1,93x10-9 Feitoza (2007) 

24 Argila areno-siltosa 30,5 10 - 

Velten (2008) 25 Areia silto-argilosa 20,2 30 - 

26 Argila silto-arenosa 33,7 30 - 

27 Silte argiloso 65 10 - 12 - Nascimento (2009) 
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Vale ressaltar que o parâmetro ke é dependente do teor de umidade do solo além da 

concentração eletrolítica do fluido intersticial presente nesse solo, dessa forma, tais 

valores devem ser avaliados com ressalvas. 

 

Apesar de não serem verificadas consideráveis discrepâncias entre os valores do 

coeficiente de permeabilidade eletrosmótica entre os distintos solos apresentados, a 

eficiência e a economia de técnicas relacionadas ao fenômeno de eletrosmose estão 

associadas à quantidade de água transportada por unidade de carga elétrica. Dessa forma, 

um coeficiente relacionado ao transporte eletrocinético da água é usado para avaliar a 

eficiência do tratamento eletrocinético (ki – m3/C). O coeficiente de eficiênc ia 

eletrosmótica pode ser obtido pela razão entre o fluxo eletrosmótico e a corrente elétrica 

média que permeia o sistema, podendo, essa relação ser reescrita segundo a equação 2.8.  

 

𝑘𝑖 =  
𝑘𝑒

𝜎𝑒
           (2.8) 

 

Sendo: σe: a condutividade elétrica do solo (S/m); ke: o coeficiente de condutividade 

eletrosmótica (m2/s.V) e ki: o coeficiente de eficiência eletrosmótica (m3/C). 

 

Outro fato importante a ser considerado no processo de tratamento eletrocinético, é que 

o valor de ki e ke não são constantes durante todo o processo, pois ocorre um decréscimo 

nesses parâmetros devido a uma diminuição do teor de umidade e um aumento da 

atividade do solo conforme afirmam Gray e Mitchell (1967). Hamed et al (1991) afirmam 

ainda que esse decréscimo está também associado às reações químicas que ocorrem ao 

longo da massa de solo tratada durante o processo. Nesse mesmo trabalho, ainda foi 

verificado um decréscimo de ki como resultado do aumento do gradiente de potencial 

elétrico aplicado, justificado pela considerável influência do íon hidrogênio (H+), 

disponibilizado no processo de eletrólise dos eletrodos, na elevação da condutividade 

elétrica do solo. 

 

A seguir serão apresentados conceitos relacionados ao processo de adensamento 

eletrocinético de solos e resíduos de mineração. 
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2.4 - Fenômenos eletrocinéticos aplicados a tratamento de solos 

 

Na Rússia, em 1809, o pesquisador F. F. Reuss foi o primeiro a registrar observações 

resultantes de um experimento de eletrocinética realizado em solos. Nesse experimento, 

no interior de um tubo de vidro em formato de U foi introduzido solo e um eletrodo em 

cada ramo do tubo, ao ser aplicada uma diferença de potencial elétrico (DDP) entre os 

eletrodos foi observado um aumento do nível de água no interior de um dos tubos, no 

qual estava o eletrodo de potencial negativo (catodo). 

 

Mas somente em 1939, o pesquisador Leo Casagrande idealizou a aplicação de 

fenômenos eletrocinéticos no processo de tratamento de solos para promover o 

melhoramento das propriedades geotécnicas desses materiais.  

 

Desde então, tratamentos eletrocinéticos em solos têm sido desenvolvidos para 

proporcionar o aumento da resistência em solos moles (BJERRUM et al. 1967; 

CASAGRANDE, 1983; SHANG e DUPLANT, 1966; BERGADO et al, 2000; 

FEITOZA, 2007; NASCIMENTO, 2005 e 2009), no transporte de agentes estabilizantes 

no interior do maciço promovendo assim a cimentação dos grãos (OZKAN et al, 1999 e 

FONINI, 2008), na estabilização de taludes (CHAPPEL e BURTON, 1975 e LAMONT-

BLACK et al., 2012),  estabilização de recalques em fundações (FETZER, 1967) e 

aumento do atrito lateral de estacas (SODERMAN e MILIGAN, 1961). 

 

Foram ainda desenvolvidas técnicas que utilizam fenômenos eletrocinéticos no processo 

de descontaminação do solo contaminados com metais pesados (GUARACHO, 2005; 

IRYODA, 2008 e VELTEN, 2008) ou por compostos orgânicos (SOUZA, 2002; LIMA, 

2005). 

 

Quanto à aplicação de fenômenos eletrocinéticos no processo de desaguamento e 

adensamento de resíduos da mineração, os primeiros trabalhos publicados remontam das 

décadas de 1970 e 1980 e foram desenvolvidos pela United States Bureau of Mines 

(USBM) nos Estados Unidos (SPRUTE e KELSH, 1975 e 1982). De acordo com Fourie 

(2006), outros trabalhos contemporâneos aos realizados pela USBM, foram 
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desenvolvidos pela organização de pesquisa CSIRO (Commonwealth Scientific and 

Industrial Research Organization) na Austrália (LOCKHART, 1983a, 1983b, 1983c e 

LOCKHART e STICKLAND, 1984). 

 

No próximo tópico serão apresentados conceitos relacionados à técnica de adensamento 

eletrocinético de solos e resíduos industriais. 

 

 

2.4.1 - Adensamento Eletrocinético 

 

Em vista do que foi apresentado anteriormente, o fenômeno denominado eletrosmose 

consiste no movimento de moléculas de água no interior do solo resultante da aplicação 

de uma diferença de potencial elétrico em seu interior. O processo denominado 

adensamento eletrocinético se dá pela drenagem da água que se dirige para um dos 

eletrodos no interior do solo, sendo a taxa de adensamento do solo tratado relacionada ao 

volume de água drenada.  

 

Comumente, o fenômeno da eletrosmose é estabelecido no interior do solo na direção do 

catodo, sendo, portanto, nesse eletrodo realizado o procedimento de drenagem durante o 

adensamento eletrocinético. Assim, inicialmente, a região próxima a esse eletrodo não 

sofrerá a mesma taxa de adensamento que a região do anodo. O processo de adensamento 

ocorrerá até que seja estabelecido um equilíbrio entre as forças elétricas que induzem o 

movimento de água para o catodo e a força hidráulica (resultante do gradiente hidráulico 

entre os eletrodos) que apresentará sentido inverso à primeira. Essa situação pode ser 

apresentada matematicamente pela equação abaixo. 

 

𝑞𝑒 = −
𝑘ℎ

𝛾𝑤

𝜕𝑢

𝜕𝑥
− 𝑘𝑒

𝜕𝑉

𝜕𝑥
= 0                           (2.9a) 

 

∴
𝑘ℎ

𝛾𝑤

𝜕𝑢

𝜕𝑥
= −𝑘𝑒

𝜕𝑉

𝜕𝑥
                                 (2.9b) 

 

Sendo a força elétrica que promove o fluxo eletrosmótico dada por ke(∂V/∂x) e a força 

devido ao gradiente hidráulico por (kh/ke)/(∂u/∂x). Constam ainda nas equações os 
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seguintes parâmetros: u a poropressão (kPa); ke, a permeabilidade eletrosmótica (m2/s.V); 

kh, a condutividade hidráulica (m/s), γw, o peso específico da água (kN/m3) e V o potencial 

elétrico (V). A equação acima pode ser reescrita de maneira que seja obtido o valor da 

poropressão u, sendo C uma constante, conforme equação a seguir: 

 

𝑢(𝑥) = −
𝑘𝑒

𝑘ℎ
𝛾𝑤 𝑉(𝑥) + 𝐶                             (2.10) 

 

A poropressão desenvolvida pelo fluxo eletrosmótico também pode ser expressa em 

função da densidade de corrente elétrica, J, e da resistividade do solo, ρ, conforme a 

equação 2.11: 

 

𝑢(𝑥) = −
𝑘𝑒

𝑘ℎ
𝛾𝑤 𝐽 ∫ 𝜌(𝑥)𝑥

0
𝑑𝑥                       (2.11) 

 

O conhecimento das poropressões no interior da massa de solo torna-se importante no 

estudo do desenvolvimento do adensamento eletrocinético, pois, baseado na dissipação 

de poropressões no interior da massa de solo tem-se o aumento das tensões efetivas e da 

resistência desse material.  

 

Dessa forma, o adensamento eletrocinético é governado pela relação entre os coeficientes 

de permeabilidade hidráulica e eletrosmótica, conforme aponta a equação 2.10. Nesse 

sentido, Mohamedelhassam e Shang (2001a) propõem que a taxa de permeabilidade 

eletrosmótica (ke/kh) deverá ser superior a 0,1 para que sejam alcançadas taxas de 

adensamento significativas em termos práticos de engenharia. Outro fato a ser analisado 

é que esse fator deverá ser suficientemente alto para que o tempo de tratamento não seja 

muito longo, o que resultaria em um aumento do gasto energético. De acordo com a 

equação 2.10, vê-se que os valores de poropressão podem ser obtidos em relação ao 

catodo. Pois, considerando que o fluxo se estabelece em direção a esse eletrodo, as 

poropressões nas imediações dele permanecerão inalteradas.  

 

No entanto, os valores de poropressão desenvolvidos no interior do solo estão 

relacionados às condições de drenagem impostas durante o tratamento. Em ensaios de 
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laboratório em que o processo de adensamento é realizado com o anodo sem livre acesso 

de água, ou seja, anodo fechado e a drenagem sendo realizada pelo catodo, a poropressão 

será nula e naquele os valores de poropressão serão negativos. Considerando a hipótese 

de uma variação linear da diferença de potencial elétrico no interior do solo e um 

adensamento unidimensional, o valor da poropressão (u) desenvolvida em um ponto 

localizado a uma distância x (m) em relação ao catodo em um intervalo de tempo 𝑡 → ∞, 

pode ser expressa por: 

 

𝑢𝑒(𝑥, ∞) = −𝑓(𝑘𝑒 𝑘ℎ⁄ )𝛾𝑤𝐸𝑥 = −∆𝜎′                    (2.12) 

 

Sendo f, um fator de eficiência que expressa a perda de voltagem na interface entre os 

eletrodos e solo e ∆𝜎′ (kPa) o aumento da tensão efetiva no interior do solo.  

 

No intuito de estimar a taxa de adensamento promovida pelo adensamento eletrociné t ico 

foram desenvolvidas formulações baseadas na integração do fluxo hidráulico e elétrico 

no interior de uma massa de solo. Tais formulações são embasadas em simplificações que 

em alguns casos não correspondem às observações reais, como por exemplo, supor que o 

campo elétrico é constante durante todo o processo, ou que toda a tensão aplicada é 

utilizada somente no movimento de água e que não ocorrem reações eletroquímicas. Tais 

teorias não serão detalhadas nesse trabalho, portanto, para maiores detalhes consulte os 

trabalhos de Esrig (1968), Hausmann (1990) e Mitchel e Soga (2005). 

 

 

2.4.2 - Parâmetros intervenientes no adensamento eletrocinético. 

 

O fator de eficiência eletrosmótica é a relação entre a quantidade de água transportada 

por unidade de carga elétrica que atravessa o solo, esse fator é diretamente proporcional 

ao coeficiente de condutividade eletrosmótica (ke) e inversamente proporcional à 

condutividade elétrica do solo (σe), como foi visto anteriormente.  

 

Sabe-se que a condutividade eletrosmótica é um parâmetro que varia muito pouco, como 

pode ser constatado na tabela 2.3. Dessa forma, a condutividade elétrica do solo (σe), no 
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qual será aplicada a técnica de adensamento, é o parâmetro que governa a eficiência do 

processo.  

 

Em virtude disso, verifica-se que as técnicas eletrocinéticas obtêm melhores respostas em 

solos com baixa condutividade elétrica, sendo necessária um valor mínimo desse 

parâmetro. Contudo, além da mineralogia do solo, esse parâmetro está associado a outros 

fatores tais como: teor de umidade (w), capacidade de troca catiônica (CTC) e aniônica 

(CTA), concentração de eletrólitos livres presentes no fluido intersticial, densidade de 

carga superficial das partículas sólidas (A0), pH e condutividade elétrica (σa) da água 

intersticial.  

 

Nettleton (1996) resume a influência desses parâmetros expostos na figura 2.10, em que 

o sentido das setas apresenta um aumento nos valores dos parâmetros e a consequência 

disso em relação à eficiência do processo.  

 

 
Figura 2.10 –Influência de variáveis do solo na eficiência do adensamento eletrosmótico 

  (NETTLETON, 1996 apud GLENDINNING et al., 2005 - modificado). O sentido das setas 
indica o aumento nos parâmetros. 

 

A figura retrata que, por exemplo, caso ocorra o aumento do teor de umidade (w) 

contribui-se para o aumento da eficiência eletrosmótica. Contudo, à medida que o teor de 

umidade é elevado, aumenta-se também a quantidade de água a ser transportada. 

Considerando a relação entre a quantidade de moléculas de água a serem transportadas 

por íons presentes na solução, ao se promover o aumento do teor de umidade sob 
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concentração eletrolítica constante, tem-se uma consequente diminuição do processo 

eletrosmótico. Ainda com relação à figura, verifica-se que a técnica se torna mais eficiente 

com solos de baixa capacidade de troca catiônica (CTC) e baixa salinidade, sendo ambos 

fatores relacionados à condutividade elétrica do solo. 

 

Como visto anteriormente, o fluxo eletrosmótico é estabelecido devido ao movimento dos 

íons presentes na fase líquida do sistema, que levam consigo a água de hidratação e 

exercem sobre as moléculas de água ao seu redor uma força de arraste, dessa forma, a 

influência da concentração de eletrólitos livres na solução intersticial é clara. Porém, ao 

se analisar o movimento destes íons, tem-se que a força elétrica induzida nestes, em 

função da aplicação de uma diferença de potencial no interior do sistema, dependerá do 

sinal da carga destes íons. Assim, dependendo se são cátions ou ânions, as forças elétricas 

atuantes em cada um dos íons apresentarão sentidos diferentes, resultando, portanto, 

sentidos de movimentação também diferenciados.  

 

Conclui-se, portanto, que o fluxo eletrosmótico se estabelece quando a força de arraste 

exercida por íons de um dado sinal for maior do que a força de arraste exercida pelos íons 

de sinal oposto. Logo, quanto maior for a diferença da concentração entre cátions e ânions 

na fase líquida do sistema, maior será a força de arraste resultante, impondo o fluxo de 

água na direção do catodo no caso de uma maior concentração de cátions ou na direção 

do anodo, em caso contrário.  

 

Além desses fatores, pode-se destacar outros relacionados a questões práticas tais como 

a distribuição do campo elétrico no interior da massa de solo a ser tratado. Associado a 

esse fator estão a intensidade de corrente elétrica ou gradiente de DDP e configuração dos 

eletrodos tais como composição, geometria e espaçamento entre eles.  

 

A seguir, busca-se discutir de forma sucinta tais questões, juntamente com outro 

parâmetro determinante na escolha de processos eletrocinéticos no tratamento de solos, o 

consumo de energia. 
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2.4.3 – Consumo Energético 

 

O consumo de energia é um fator importante na análise de viabilidade de um projeto de 

adensamento eletrocinético. Segundo Mohamedelhassan e Shang (2001b), a energia, E 

(Wh/m3) calculada por metro cúbico de solo tratado, pode ser estimada em função da 

condutividade elétrica do solo, σe (S/m), do gradiente de potencial elétrico, ie (V/m) e do 

tempo de tratamento, t (horas), através da equação 2.13. Essa equação pode ser utilizada 

como estimativa do consumo energético, pois, no decorrer do tratamento a condutividade 

elétrica do solo sofrerá modificações.  

 

𝐸 = 𝛼.𝜎𝑒 . 𝑖𝑒
2. 𝑡        (2.13) 

 

Na equação 2.13, consta ainda um fator relacionado a aplicação de corrente intermitente 

e denominado fator de intermitência, α, dado pela equação 2.14. O procedimento de 

corrente intermitente consiste na aplicação de pulsos de corrente no decorrer do ensaio de 

adensamento, através de intervalos de sistema de energia ligado (tlig) intercalados com 

intervalos de sistema desligado (tdes). Em experimentos que utilizam corrente constante, 

ou seja, sem intermitência o valor de α será igual a 1. 

 

𝛼 =
𝑡𝑙𝑖𝑔

𝑡𝑙𝑖𝑔 +𝑡𝑑𝑒𝑠
        (2.14) 

 

Constata-se pela equação 2.12, que o consumo é dependente da condutividade elétrica do 

solo ou resíduo. Dessa forma, a comparação entre os resultados obtidos em experimentos 

e testes anteriores se torna complexa, pois os valores encontrados são bastante 

discrepantes.  

 

Mohamedelhassan e Shang (2001b) apresentam em seu trabalho valores de consumo 

energético variando entre 8,2 e 13,25 kWh/m3 para o processo de adensamento 

eletrocinético de um rejeito de mineração de ouro. Esse intervalo se justifica pelas 

diferentes condições de contorno relacionadas à aplicação de corrente (constante ou 

intermitente) e índice de vazios inicial das amostras utilizadas. 
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No próximo tópico serão discutidos outros parâmetros relevantes na técnica de 

adensamento eletrocinético, tais como eletrodos, corrente elétrica e DDP. 

 

 

2.4.4 - Corrosão dos eletrodos, diferença de potencial elétrico e corrente elétrica 

 

Em relação aos eletrodos, um dos maiores desafios está associado à corrosão desses 

elementos que é desencadeada pelas reações eletroquímicas que se desenvolvem no 

interior do solo durante o adensamento. O processo de hidrólise é apresentado nas 

equações a seguir. A partir dessas equações é possível verificar que na região próxima ao 

anodo haverá uma redução do pH devido a geração de uma frente ácida (equação 2.15), 

simultaneamente à formação de uma frente básica e, portanto, uma elevação do pH na 

região próxima ao catodo (equação 2.16). 

 

2𝐻2𝑂 − 4𝑒− →  𝑂2 ↑ + 4𝐻+                                              (2.15) 

 

2𝐻2𝑂 + 4𝑒− →  2𝐻2 ↑ + 4𝑂𝐻−                   (2.16) 

 

Segundo alguns autores (ALSHAWABKEH e ACAR, 1992 e 1993; SCHMIDT, 2004; 

FERREIRA, 2011), o processo de eletrólise pode elevar o pH a valores acima de 12 na 

região do catodo e próximos a 2 no entorno do anodo. 

 

Com a corrosão dos eletrodos ocorre a perda do contato com o solo adjacente e um 

aumento da resistência elétrica do sistema ocasionando assim uma queda da eficiência do 

processo de adensamento eletrocinético, o que pode tornar o processo oneroso. Taxas de 

corrosão dos eletrodos, expressas em gramas por amperes, são citadas em alguns 

trabalhos tais como: 5 g/A por dia (BJERRUM et al., 1967) a 26 g/A por dia (SPRUTE e 

KELSH, 1982) ou 1,1 kg/tonelada drenada (LOCKART e STICKLAND, 1984). 

 

Para minimizar o processo de corrosão dos eletrodos algumas alternativas foram 

desenvolvidas como a utilização de materiais com maior resistência a corrosão, ou a 
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aplicação de inversão de polaridade entre os eletrodos, ou ainda a utilização de corrente 

intermitente.  

 

Os recursos de inversão de polaridade entre os eletrodos e corrente intermitente são 

utilizados durante tratamentos eletrocinéticos em solos no intuito de aumentar a eficiênc ia 

do processo de adensamento eletrocinético, proporcionando uma redução do consumo 

energético e uma atenuação da corrosão dos eletrodos provocada pelas reações 

eletroquímicas.  

 

A inversão de polaridade consiste na mudança de polaridade entre os eletrodos em 

intervalos de tempo pré-definidos, proporcionando, assim, uma alternância na direção do 

fluxo de água e das reações eletroquímicas existentes. Como consequência, verifica-se 

menores variações do pH nas regiões próximas aos eletrodos, quando comparados aos 

resultados obtidos sem a utilização desse recurso, fato que diminui a corrosão dos 

eletrodos.  

 

Já a técnica de corrente intermitente baseia-se na aplicação de pulsos de corrente, sendo 

alternados intervalos de ligado/desligado do sistema de alimentação de energia.   

 

Estudos realizados com a aplicação de ambas as técnicas são divergentes quanto aos 

resultados, apresentando em alguns casos melhoras evidentes e em outros poucos efeitos 

significativos. Entretanto, existe um certo consenso de que a aplicação de inversão de 

polaridade mostra-se mais benéfica no processo de adensamento eletrocinético do que a 

intermitência de corrente. 

 

Outra alternativa utilizada para minimizar os efeitos da corrosão dos eletrodos é a 

utilização de materiais mais resistentes. Todavia, a utilização de diferentes materiais fica 

limitada a poucas opções devido a questões relacionadas a custo, potencial de 

contaminação do solo ou baixa condutividade elétrica.  
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Nesse contexto, Mohamedelhassan e Shang (2001a) apresentaram em seu trabalho 

análises da influência dos materiais que constituem o eletrodo, para tanto foram utilizados 

eletrodos de cobre, carbono e aço inox. 

 

Um dos resultados apresentados avaliava a queda de voltagem na interface dos eletrodos 

com o solo de acordo com o material utilizado e em função da DDP aplicada entre os 

eletrodos (V0), conforme ilustra a figura 2.11.  

 

 

Figura 2.11 – Variações de tensão em função da natureza dos eletrodos  
        (MOHAMEDELHASSAN e SHANG, 2001a - modificado). 

 

Para tanto, utilizaram um coeficiente denominado fator de eficiência (β) obtido pela 

equação 2.17, sendo ele função de:  ΔVa, a queda de voltagem no anodo e ΔVc, a queda 

em relação ao catodo.  Esse coeficiente foi proposto por Shang e Lo (1997). 

 

𝛽(%) =
𝑉𝑒

𝑉0
𝑥 100 =  

𝑉0 −(∆𝑉𝑎+∆𝑉𝑐 )

𝑉0
 𝑥 100                                   (2.17) 

 

O comportamento apresentado pelos gráficos da figura 2.11, foi justificado pelos autores 

ao potencial eletroquímico do material (E0) utilizado como eletrodo, sendo que um 

material com menor E0 tende a impor menores perdas de voltagem na interface. Assim, a 

menor queda de voltagem na região da interface solo-eletrodo foi observada nos eletrodos 
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de aço (E0 de -0,44V), sendo crescentes para as interfaces com eletrodos de cobre (E0 de 

+0,34 V) e carbono (E0 de +1,18V).  Ainda em relação a esse estudo, o coeficiente de 

permeabilidade eletrosmótica (ke) não foi influenciado pelo tipo de material utilizado nos 

eletrodos. 

 

Dessa forma, durante o tratamento do solo, uma parcela do potencial elétrico aplicado 

entre os eletrodos é perdida facilmente na interface solo-eletrodo e esta perda se deve, em 

parte, ao deslocamento da superfície do eletrodo em relação ao solo adjacente durante o 

processo de adensamento. Outro fato associado à perda de voltagem nessa interface se 

deve à própria resistência elétrica oferecida pelo elemento filtrante utilizado no eletrodo. 

Deste modo, nem todo gradiente potencial aplicado é efetivamente transferido ao solo  

(KARUNARATNE et al., 2004), ocorrendo um decréscimo com o tempo (Figura 2.12) 

e, portanto, uma diminuição da eficiência do processo eletrocinético.  

 

 

Figura 2.12 – Variação da voltagem normalizada entre P (anodo) e Q (catodo), com                           
eletrodos de cobre (KARUNARATNE et al., 2004) 

 

De acordo com resultados apresentados por Shang et al. (2009) e Karunaratne et al. 

(2004), há uma tendência de queda mais acentuada no anodo. Isso se deve ao aumento da 

resistência elétrica do solo no entorno desse eletrodo ser maior do que no catodo, sendo 

promovido pelo sentido do fluxo de água e, consequentemente, do ressecamento do solo 

na região do anodo. Associado ao aumento da resistência elétrica do solo, resultante da 
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diminuição do teor de umidade do material, verifica-se um decréscimo da corrente elétrica 

que permeia o solo. 

 

Como consequência direta destes efeitos, verifica-se uma diminuição no valor do 

coeficiente de permeabilidade eletrosmótica (ke) do sistema, que será alterado na mesma 

proporção, ao longo do tempo. 

 

Devido às perdas de voltagem na interface dos eletrodos com o solo, tem-se que nem toda 

a voltagem aplicada pelos eletrodos será utilizada no movimento da água no fluxo 

eletrosmótico (hipótese básica da teoria adotada para caracterizar o processo). Impõem-

se, portanto, correções nas formulações pré-estabelecidas, visando um refinamento nos 

resultados obtidos, de forma a torná-los mais próximos aos dos experimentos práticos. 

 

A intensidade efetiva do gradiente elétrico (ie) será menor do que aquela aplicada entre 

os terminais elétricos e, assim, o gradiente de potencial elétrico terá um valor inferior ao 

de i = ΔE/ΔL, sendo corrigido pela equação 2.18. Sendo i0 = (ΔE0/ΔL), onde ΔE0 

corresponde à diferença de potencial elétrico efetivamente aplicado entre os eletrodos 

com espaçamento ΔL.  

 

𝑖𝑒 = 𝛽𝑖0                     (2.18) 

 

No próximo tópico serão apresentados os avanços tecnológicos relacionados aos 

diferentes tipos de eletrodos existentes atualmente, fato que proporcionou a associação 

de fenômenos eletrocinéticos a diferentes técnicas de tratamento de solos e resíduos 

industriais. 

 

 

 2.4.5 - Eletrodos e geossintéticos condutores de eletricidade (CGE) 

 

Os formatos dos eletrodos diferem entre si quanto a aplicação e estudo. Nesse contexto,  

os ensaios de laboratório são normalmente realizados com eletrodos planos (em forma de 

placas perfuradas) conforme os utilizados por Hamir et. al, (2001) e Ferreira (2011), 

apresentados na figura 2.13, ou cilíndricos (em forma de hastes), como apresentado por 
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Nascimento (2009) denominado DCE (Dreno Condutor Elétrico) retratado na figura 2.14. 

Nesse caso, o eletrodo proposto por Nascimento (2009) trata-se da inserção de um 

elemento condutor de eletricidade (cordoalhas de cobre ou vergalhão de aço) em um um 

dreno vertical pré-fabricado (DVP), também conhecido como dreno fibroquímico. 

 

 

 

Figura 2.13 – Configuração de eletrodos usados por: a) Hamir et al. (2001) e b) Ferreira (2011) 
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Figura 2.14 – Configuração de eletrodos usados por Nascimento (2009), denominados Drenos 

Condutores Elétricos (DCE). 

 

Nos experimentos realizados em escalas maiores, os eletrodos possuíam, inicialmente, a 

forma de tubos ou hastes que eram cravados no interior do maciço de solo, em um 

processo semelhante ao utilizado em ponteiras drenantes ou drenos pré-fabricados 

verticais.  

 

Com o avanço das pesquisas e o desenvolvimento de eletrodos sintéticos denominados 

EKG’s (electrically conductive geosynthetics – JONES et. al. 1996, FOURIE et. al, 

2007a) ou drenos elétricos verticais (EVD – electrical vertical drains, CHEW et al., 2004 

e RITIRONG et. al, 2005) atualmente os eletrodos utilizados apresentam variadas 

configurações, conforme a utilização. 

 

O conceito de Geossintéticos Condutores de Eletricidade (GCE) ou EKG foi 

primeiramente proposto por Jones et al. (1996) e consistem em materiais geossintét icos 

tradicionalmente utilizados na função de filtragem e drenagem associados a materia is 

condutores elétricos. 

 

Por causa disso, podem ser inseridos no seguimento dos chamados geocompostos, os 

quais consistem na associação de um ou mais produtos geossintéticos no intuito de 

executar uma função específica.  
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Os GCE’s são o resultado da associação de um elemento filtrante (geotêxtil tecido ou não 

tecido), um elemento espaçador por onde será executada a drenagem (geoespaçador, ou 

geotubo) e um elemento condutor de eletricidade (polímero condutor de eletricidade ou 

um elemento metálico. 

 

A seguir são apresentados alguns modelos na figura 2.15, utilizados em experimentos de 

escala laboratorial e foram apresentados nos trabalhos de Shang e Lo (1997) e Fourie et 

al (2007a). 

 

 

Figura 2.15 – Modelos de geossintéticos condutores de eletricidade (GCE). A) EVD – (SHANG 

e LO, 1997); B) EKG (FOURIE et al., 2007a) 

 

No trabalho desenvolvido por Chew et al (2004) foram desenvolvidos GCE’s no formato 

de drenos verticais elétricos (EVD), compostos por fios de aço inoxidável introduzidos 

no interior de um geoespaçador, figura 2.16. Processo semelhante foi adotado por 

Nascimento (2009), ao introduzir no interior de um dreno vertical pré-fabricado (DVP) 

uma cordoalha de cobre, conforme apresentado na figura 2.14. 
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Figura 2.16 – Modelos de geossintéticos condutores de eletricidade. (CHEW et al, 2004) 

 

A partir da associação de diferentes tipos de geossintéticos com os fenômenos 

eletrocinéticos, os eletrodos assumiram variadas formas de acordo com suas aplicações. 

Assim, diferentes sufixos foram criados para denominação de tais materiais, conforme é 

apresentado por Jones et al. (2008).   

 

Dessa forma, foram desenvolvidos GCE’s lineares ou planos, figura 2.17, comumente 

utilizados em procedimentos de aceleração do adensamento de solos moles. 

 

 

Figura 2.17 – Modelos de GCE lineares (Jones et al, 2008) 

 

Chew et. al (2004) apresentam em seu trabalho um experimento de adensamento de argila 

marinha de Cingapura utilizando GCE lineares, retratado pela figura 2.18.  
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Figura 2.18 – Instalação dos drenos convencionais DVP e condutores de eletricidade GCE. 

(CHEW et al., 2004) 

 

Nesse experimento, o procedimento de aceleração do adensamento descrito por Chew et. 

al (2004) foi semelhante ao comumente realizado com a conjugação de aterro e drenos 

verticais pré-fabricados (DVP) em solos moles. Os drenos foram instalados por meio de 

equipamentos de cravação, acima da cama de argila marinha foi executado um aterro de 

areia para a aplicação de sobrecarga sobre o maciço de solo a ser tratado. Os resultados 

desse trabalho apontaram que o tratamento convencional utilizando DVP’s demandaria 

aproximadamente 130 dias para obter o mesmo aumento de resistência ao cisalhamento 

proporcionado pelo tratamento eletrocinético em 13 dias. O consumo energético foi 

estimado em 1,8 kWh/m3 (metro cúbico de solo tratado). 

 

Outra configuração de eletrodo ou GCE são os planares, conforme apresentado por Jones 

et. al (2008) e apresentado na figura 2.19.  

 

Os modelos planares de GCE podem ser utilizados em procedimentos de reforço de solos 

de fundação de rodovias, ou estruturas de contenção. Uma das possíveis aplicações desse 

tipo de GCE é em gramados de campos esportivos no intuito de promover um aumento 
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da eficiência de drenagem e manutenção da grama (proporcionando aeração e disposição 

de nutrientes), conforme apontam os estudos de Lamont-Black et al (2006b), figura 2.20. 

 

 

Figura 2.19 – Modelos de GCE planares (Jones et al, 2008) 

 

 

 

Figura 2.20 – Aplicação de modelo de GCE linear em campos esportivos (LAMONT-BLACK 

et al, 2006b) 
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Para o processo de desaguamento/adensamento de resíduos industriais dispostos em 

forma de lama, foram desenvolvidos eletrodos tubulares, de maneira que possam ser 

associados procedimentos de drenagem a vácuo no interior deles. 

 

 

Figura 2.21 – Modelo de GCE utilizados em desaguamento de resíduos industriais (JONES et 

al, 2008) 

 

Ainda nesse contexto de desaguamento de resíduos industriais, foram desenvolvidos 

sistemas baseados em sistemas de geoformas, denominado pelos idealizadores de EKG 

bag, conforme ilustram as figuras 2.22 e 2.23. 

 

 

Figura 2.22 – Modelo de GCE utilizados em desaguamento de resíduos industriais – EKG bag 

(Electrokinetic Ltda) 
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Figura 2.23 –  Detalhamento do modelo de GCE utilizados em desaguamento de resíduos 

industriais – EKG bags (Electrokinetic Ltda) 

 

No modelo apresentado o desaguamento do resíduo é promovido por um fluxo hidráulico 

e eletrosmótico estabelecido na direção horizontal e vertical, sendo drenado pelas paredes 

laterais e base da forma de filtração e ainda por um tubo central de drenagem conforme 

ilustra a figura 2.23. Uma das maiores vantagens do modelo é a possibilidade de 

reutilização da forma de filtração. 

 

Outra associação entre fenômenos eletrocinéticos e processos industriais de tratamento 

de resíduo, pode ser visto em sistemas de filtro prensa, conforme retratado na figura 2.24.  

 

Figura 2.24 – Conceito de filtro prensa eletrocinético para resíduos industriais – (Lamont-Black 

et. al, 2006a) 



50 

 

Ensaios realizados em escala de campo com filtros eletrocinéticos no desaguamento de 

rejeitos de mineração apresentaram resultados promissores, conforme apontam os 

trabalhos de Fourie et. al. (2007a) e Lamont-Black et al. (2006a). O resíduo em 

consistência de lama é introduzido na prensa, ou correia eletrocinética, sendo o excesso 

de água extraído por prensagem e eletrosmose. 

 

Verifica-se a partir do breve relato que, diante das possíveis aplicações dos denominados 

GCE, a utilização de fenômenos eletrocinéticos em tratamento de solos é um tema em 

franca expansão, justificando mais uma vez a importância do presente trabalho. Contudo, 

as pesquisas desenvolvidas no Brasil ainda são limitadas conforme será apresentado no 

próximo tópico. 

 

2.4.6 - Fenômenos eletrocinéticos em solos: estudos brasileiros 

 

A partir de pesquisa bibliográfica realizada em sites de diversas universidades brasileiras, 

banco de teses e dissertações da Capes, além de anais de eventos nacionais e 

internacionais na área de mecânica dos solos. Foram encontrados 26 trabalhos brasile iros 

embasados na avaliação dos efeitos da utilização de fenômenos eletrocinéticos no interior 

do solo, apresentados na tabela 2.4. Nessa tabela constam trabalhos que não foram 

detalhados por não serem disponibilizados à consulta publica. 

 

Pesquisas envolvendo a aplicação de fenômenos eletrocinéticos em solos no Brasil 

remontam ao final da década de 70, como verifica-se na tabela a seguir. A partir de 

pesquisa bibliográfica, o trabalho de Castello Branco (1978) aparece como o pioneiro no 

estudo de fenômenos eletrocinéticos em solos, tornando-se possível. Entretanto, a 

existência de trabalhos anteriores ou contemporâneos a esse que não se encontram 

disponíveis em meios eletrônicos. Nesse trabalho, foram realizadas análises relacionadas 

às variações observadas nos limites de consistência do solo como resultado do transporte 

eletrocinético de soluções no interior de uma amostra de solo, o referido processo foi 

denominado de eletro-endurecimento. Outro enfoque dessa pesquisa estava relacionado 

ao comportamento de uma argila orgânica submetida ao processo de adensame nto 

eletrocinético, denominado no estudo de eletro-drenagem. 
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Tabela 2.4 – Trabalhos desenvolvidos no Brasil com fenômenos eletrocinéticos em solos. 

Aplicação Título Referência 
Estabilização de 

solos 

Estudo da eletro-osmose em solos finos Castello Branco 

(1978) 

 Desenvolvimento de uma célula de eletrocinese Laurindo (1999) 

Remediação Transporte eletrocinético de gasolina e óleo através de um solo 

residual gnáisso e borra de petróleo da Bacia de Campos  

Souza (2002) 

 Estudo da eletro-osmose em solos residuais: desenvolvimento de 

equipamento e metodologia de ensaio 

Monterroso (2002) 

Remediação Injeção de nitrato de amônio em solo residual por eletrocinese e 

seu efeito sobre a sobrevivência da microbiota nativa. 

Mergulhão (2002) 

Remediação Condutividade eletrosmótica e descontaminação de um solo de 

comportamento lateríticos da zona da mata norte de Minas Gerais  

via Fenômenos eletrocinéticos. 

Damasceno (2003) 

Remediação Aplicação de técnica eletrocinética em laboratório a dois tipos de 

solos argilosos 

Schmidt (2004) 

Remediação Remediação eletrocinética de chumbo em resíduos industriais  Pedrazzoli (2004) 

Adensamento Aceleração da consolidação de solos argilosos com o uso de 

eletro-osmose 

Nascimento (2005) 

Remediação Transporte eletrocinético e dinâmica dos efeitos da desnutrição 

sobre a superfície celular e adesão de bactérias  

Rocha (2005) 

Remediação Eletrosmose aplicada à remediação de solos contaminados com 

derivados da indústria de petróleo 

Lima (2005) 

Remediação Remediação eletrocinética de chumbo e níquel em solos de 

landfarming de refinaria 

Guaracho (2005) 

Remediação Controle de pH na técnica de biorremediação eletrocinética Deotti (2005) 

Adensamento Consolidação de solos moles com o uso de célula eletro-osmótica Feitoza (2007) 

Remediação Estudo da caulinita na remediação eletrocinética em solo 

contaminado com chumbo 

Iryoda (2008) 

Estabilização de 

solos 

Uso da técnica de eletrocinética para estabilização de um solo 

arenoso 

Fonini (2008) 

Remediação Transporte eletrocinético de cromo em sedimentos da Baía de 

Guanabara 

Portillo Miranda 

(2008) 

Remediação Condutividade eletrosmótica e remediação de solos contaminados 

com cádmio via eletrosmose 

Velten (2008) 

Adensamento Aceleração da consolidação em solos tropicais com drenos 

condutores elétricos 

Nascimento (2009) 

Remediação Estudo em modelo físico 2D de biorremediação eletrocinética de 

solo argiloso contaminado com óleo de produção 

Silveira (2009) 

Remediação Estudo em modelo físico 1D e 3D de remediação eletrocinética 

com uso de tensoativo em solo argiloso contaminado com óleo cru  

Castro (2010) 

Remediação Estudo dos efeitos da remediação eletrocinética em um solo 

contaminado por hidrocarbonetos  

Fernandes e Ferreira 

(2010) 

Adensamento Desenvolvimento de equipamento de laboratório para o estudo de 

fenômenos eletrocinéticos no processo de adensamento de 

resíduos de mineração 

Ferreira (2011) 

Adensamento Aplicação de eletro-osmose para aceleração de ressecamento de 

rejeitos finos 

Melo et al (2011) 

Remediação Eletrobirremediação e avaliação da atividade biológica de solos 

contaminados por hidrocarbonetos  

Bohrer (2012) 

Remediação Modelagem numérico-experimental do transporte de íons por 

eletrocinética no solo 

Lima (2013) 

Estabilização de 

solos 

Análise dos parâmetros geotécnicos, físico-químicos e elétricos de 

dois solos cauliníticos após ensaios eletrocinéticos  

Fabris (2016) 
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Ainda nesse contexto de modificações no comportamento de solos mediante a aplicação 

de fenômenos eletrocinéticos, destacam-se os trabalhos disponíveis em páginas da web 

de Nascimento (2005), Feitoza (2007), Fonini (2008) e Nascimento (2009) e Fabris 

(2016). 

 

Nascimento (2005), comenta que o único trabalho in-situ desenvolvido no Brasil com a 

utilização de técnicas eletrocinéticas, foi em um procedimento de secagem das paredes 

da Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, na cidade de Santos no Estado de São Paulo. 

 

O trabalho mais recente, desenvolvido por Fabris (2016) tem por objetivo a avaliação das 

principais alterações em parâmetros geotécnicos promovidas pela aplicação da técnica 

eletrocinética em dois solos. Sendo um fabricado de caulim e um solo cauliní t ico 

proveniente de Rondônia. No mesmo estudo, foram realizadas investigações sobre a 

evolução do pH dos solos após a realização dos ensaios, visando a determinação do 

período necessário para que esse parâmetro recuperasse a condição de equilíbrio físico -

químico, denominado como “tempo de equalização”. 

 

Em seu trabalho, Fonini (2008) avalia o efeito de cimentação ocasionado pela percolação 

de soluções de cloreto de cálcio com água carbonatada, cloreto de cálcio com bicarbonato 

de sódio e cloreto de cálcio com silicato de sódio em uma areia fina quartzoza, 

proveniente de depósitos marinhos.  Para tanto foram utilizados fenômenos 

eletrocinéticos, no intuito de propiciar uma cimentação artificial no interior da matriz do 

solo sem ocasionar a perturbação de sua estrutura. Nesse trabalho foram avaliados efeitos 

de corrosão nos eletrodos, variação nos parâmetros elétricos do sistema ao longo do 

tratamento e a variação da resistência mecânica do solo após o tratamento, esta avaliada 

por ensaio de Cone Miniatura, sendo o equipamento desenvolvido durante a pesquisa. Por 

fim, conclui que trata-se de uma técnica complexa, tornando-se necessário o amplo 

conhecimento do solo a ser tratado, bem como os subprodutos cimentantes que serão 

formados durante o procedimento. 

 

Em sua dissertação de mestrado realizada em 2005 e doutorado em 2009, Nascimento 

avalia o procedimento de adensamento eletrocinético de solos moles em modelos físicos. 
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Em ambos os casos o autor trabalha com um solo argiloso da região de Brasília-DF, que 

foi preparado para atingir características de um depósito de argila mole.  

 

Nascimento (2005) utiliza modelos físicos (caixa 2,5m de largura, 3 m comprimento e 1 

m de altura) para comparar o processo de aceleração do adensamento de camadas de solos 

moles a partir de sobrecarga superficial e utilização de drenos verticais pré-fabricados 

(DVP) e o mesmo procedimento aliado a DVP’s condutores de eletricidade (denominados 

GCE – geossintéticos condutor elétrico). Nesse trabalho o autor verifica que no processo 

utilizando fenômenos eletrocinéticos, o recalque aumentou em 40% e a resistência não 

drenada em 26% em alguns pontos da caixa quando comparada os resultados do 

procedimento convencional. Além disso, foram avaliados de maneira preliminar os 

efeitos resultantes de diferentes concentrações eletrolíticas, utilizando sal de cozinha no 

fluido intersticial da massa de solo tratada com fenômenos eletrocinéticos. 

 

No trabalho desenvolvido em sua tese de doutorado, Nascimento (2009), realiza ensaios 

de adensamento em um equipamento de laboratório denominado célula eletrosmótica, 

além de modelos físicos de escala intermediária e grande (volume útil de 9,2 m3), ainda 

avaliando a técnica de adensamento eletrocinético de solos moles. Nos ensaios realizados 

na célula, foram avaliados efeitos de diferentes concentrações eletrolíticas da água 

intersticial constantes nas amostras de solo preparadas para o ensaio, além de diferentes 

gradientes de voltagem e carregamentos axiais aplicados durante o ensaio. Já no ensaio 

de grande porte, foram comparadas as variações de poropressão, resistência ao 

cisalhamento (ensaios de palheta) e recalques entre dois ensaios realizados de maneira 

semelhante ao executado em seu trabalho de mestrado sendo, entretanto, o volume de 

solo tratado bem superior.  

 

Feitoza (2007) realizou ensaios de adensamento eletrocinético de um solo argiloso de 

Brasília, DF. Tais ensaios foram executados em uma célula eletrocinética, avaliando os 

efeitos provocados pela variação do gradiente de potencial elétrico em diferentes níveis 

de sobrecarga, além da utilização de uma solução salina como fluido intersticial. O autor 

analisou o aumento da resistência ao cisalhamento do solo, velocidade de recalques e 
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custo relativo comparando ensaios de adensamento utilizando apenas sobrecarga com 

ensaios de adensamento eletrocinético com diferentes condições de contorno.  

 

Verifica-se a partir da tabela 2.4 o interesse crescente na utilização de técnicas de 

melhoramento de solos através de fenômenos eletrocinéticos durante a primeira década 

dos anos 2000. Destacando-se de forma ampla a utilização dessas técnicas na remediação 

de solos contaminados com metais pesados e derivados de petróleo, além de ser uma 

técnica auxiliar na otimização de procedimentos de biodegradação de compostos 

orgânicos. 

 

Desses trabalhos apresentados na tabela, apenas dois (Ferreira, 2011 e Melo et al, 2011) 

são relacionados à aplicação de fenômenos eletrocinéticos no processo de 

adensamento/desaguamento de rejeitos de mineração. Sendo que o trabalho desenvolvido 

por Melo et al (2011), avalia o processo de ressecamento de misturas classificadas pelos 

autores como caulim e meta caulim de maneira a simular um material com característ icas 

semelhantes à um rejeito fino de mineração com consistência de polpa. Derivado do 

trabalho de Ferreira 2011, constam ainda artigos que não foram citados como Ferreira & 

Gomes (2015). Sendo assim, o presente trabalho busca contribuir com o tema ainda pouco 

explorado no pais. 

 

No próximo capítulo serão apresentados detalhes dos equipamentos desenvolvidos e 

utilizados durante a realização da pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 – Equipamentos de laboratório 

 

Visando a estabelecer um estudo da fenomenologia do processo de adensamento 

eletrocinético em rejeitos de mineração, foram utilizados ensaios de laboratório 

simulando alguns dos possíveis arranjos a serem adotados em futuros trabalhos de campo.  

 

Para tanto, foram utilizados dois equipamentos denominados células eletrocinéticas, 

sendo, a primeira versão desse equipamento desenvolvida por Ferreira (2011) e a segunda 

versão desenvolvida durante a presente pesquisa. A seguir serão realizadas breves 

apresentações desses equipamentos. 

 

 

3.1.1 - Célula Eletrocinética 1 

 

O equipamento denominado célula eletrocinética, apresentado na figura 3.1, foi 

desenvolvido por Ferreira (2011) embasado nos trabalhos de Hamir et al. (2001) e Fourie 

e Jones (2009). 

 

Durante o desenvolvimento do presente trabalho, foram realizadas modificações no 

modelo de equipamento apresentado por Ferreira (2011). Dentre as modificações 

executadas encontram-se a adaptação do sistema de carregamento, desenvolvimento de 

uma bureta digital para medidas de volume drenado e mudanças no sistema de aquisição 

de dados visando a utilização deste para os ensaios a serem realizados nos dois 

equipamentos utilizados. Tais modificações serão apresentadas nos tópicos a seguir. 
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Figura 3.1 – Célula eletrocinética 1 (Ferreira, 2011) 

 

 

3.1.2 - Modificações na primeira versão da célula eletrocinética 

 

A primeira modificação foi efetuada no sistema de aplicação de cargas, essa mudança foi 

motivada pela necessidade contínua de regulagem do braço de alavanca que era utilizado 

na primeira versão do ensaio. Por se tratarem de ensaios envolvendo o adensamento de 

amostras de rejeito que apresentaram deformações da ordem de 50 a 60%, concluiu-se 

que era necessária a modificação do sistema no intuito de facilitar a execução dos 

experimentos. Dessa maneira, o sistema de carregamento se resumiu a apenas um pórtico 

para aplicação de carga através do peso morto, o projeto anterior, que utilizava cordoalhas 

de aço foi substituído por outro que utiliza duas barras de aço que permitem a regulagem 
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do pórtico em função da altura do corpo de prova. O sistema modificado é apresentado 

na figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 – Sistema de aplicação de cargas. 

 

A segunda modificação no equipamento visa uma maior automatização dos experimentos 

através do desenvolvimento de uma bureta digital. Nos primeiros experimentos realizados 

por Ferreira (2011) o volume drenado era medido de forma manual com o uso de uma 

bureta graduada. As buretas digitais disponíveis no mercado possuem capacidade 

consideravelmente inferior aos volumes registrados nos ensaios de adensamento 
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eletrocinético de rejeitos de mineração, justificando assim a necessidade de 

desenvolvimento da mesma. A bureta consiste de dois tubos conectados pela base através 

de canais a um transdutor de pressão, conforme ilustra a figura 3.3. 

A bureta desenvolvida tem capacidade de 450 ml, sendo tal volume inferior ao volume 

total drenado nos ensaios. Dessa forma, foi idealizado um sistema de leitura baseado em 

dois tubos com capacidade de 450 ml. Dessa forma, um sistema de válvulas e canais na 

base da bureta permite a mudança de alimentação da mesma, possibilitando assim a 

continuidade da aquisição de dados durante o esvaziamento de um dos tubos. Esse sistema 

contribuiu para a praticidade das leituras periódicas de pH e condutividade elétrica da 

água drenada. 

 

 

 

Figura 3.3 – Detalhes da bureta digital desenvolvida. 

 

 

3.1.3 - Sistema de aquisição de dados 

 

Outra modificação do equipamento desenvolvido em 2011, consiste no aprimoramento 

do sistema de aquisição de dados apresentado na figura 3.4, pode-se dizer que um novo 

sistema de aquisição de dados foi desenvolvido a partir da versão original, conforme será 

descrito no próximo tópico. 
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Nessa nova configuração foi inserida mais uma entrada de dados associada à bureta 

digital, além dela já constavam no sistema original duas entradas para medidas de 

poropressão (base e topo) e uma para o registro de deformações verticais realizado por 

um transdutor do tipo linear resistivo (LVDT), conforme ilustra a figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 – Sistema de aquisição de dados. 

 

A alimentação da célula passou a ser realizada mediante a conexão entre o sistema de 

aquisição de dados, e a mesma fonte de alimentação elétrica apresentada no trabalho de 

Ferreira (2011). Essa modificação foi necessária para automatizar as medidas de corrente 

elétrica aplicada no interior da amostra ensaiada e devido ao novo sistema de inversão de 

polaridade e intermitência de corrente elétrica, que serão descritos a seguir. 

 

Visando a utilização do mesmo sistema nos experimentos a serem realizados nos dois 

equipamentos de laboratório, foram inseridos seis pontos para medida de diferença de 

potencial elétrico no interior do corpo de prova dos experimentos realizados na célula 2. 

As medidas serão efetuadas por sondas que serão apresentadas na descrição do segundo 

equipamento. 
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Na primeira versão da célula, o sistema de inversão de polaridade consistia de um 

temporizador automático digital, no qual eram estabelecidos os tempos de alimentação e 

desligamento do sistema. Para a execução de ensaios com intermitência de corrente esse 

tipo de sistema se mostrou pouco eficiente, fato que motivou sua troca. O novo sistema 

de inversão de polaridade e intermitência de corrente é totalmente configurado pelo 

programa de aquisição de dados, como será apresentado a seguir. 

 

O programa desenvolvido para aquisição de dados renomeado como Célula 

Eletrocinética, continua com a mesma configuração de entrada de dados, contando com 

os botões: “Ensaios”, “Configurações” e “Sair”. Tais botões podem ser acessados pelas 

abas Arquivo, Amostras e Utilitários. 

 

 

Figura 3.5 – Página inicial do programa Célula Eletrocinética. 

 

O botão “Ensaios” dá acesso aos ensaios já realizados e cadastrados no programa e 

permite a configuração de novos ensaios, conforme ilustra a figura 3.6.  

 

Através dessa aba os resultados podem ser novamente exportados em formatos de texto 

ou Excel para posterior tratamento de resultados por meio da seleção do ensaio desejado 

e clicando no botão “Resultado” na parte de baixo da aba. 
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Figura 3.6 – Janela com a listagem dos ensaios já realizados. 

 

Nessa mesma janela através do botão “Novo Ensaio” posicionado na parte inferior são 

realizados o cadastro de novos ensaios a serem executados.  Selecionando essa tecla uma 

nova janela é aberta conforme ilustra a figura 3.7. Existem ainda três outros botões na 

parte inferior da tela, sendo eles: “Resultados” (permite o acesso em planilha de Excel de 

ensaios já realizados), “Editar” (permite a edição de dados cadastrais de ensaios já 

realizados), “Deletar” (permite a exclusão de ensaios já realizados) e “Sair” (que permite 

a saída da tela). 

 

Na janela de cadastro de amostra existem três abas, sendo elas: “Dados da amostra” (para 

registro dos dados iniciais do corpo de prova a ser ensaiado) que é apresentada na figura 

3.7, “Parâmetros do Ensaio” e “Polarização”. 

 

A primeira aba: “Dados da amostra” possibilita o cadastro da amostra com especificações 

iniciais do corpo de prova a ser ensaiado como: Nome e local da amostra, cliente, 

operador do ensaio, data e número do ensaio e informações do corpo de prova, conforme 

verifica-se na figura 3.7. 
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Figura 3.7 – Cadastro da amostra (Aba: Dados da amostra) 

 

Na aba “Parâmetros do Ensaio”, apresentada na figura 3.8, são especificados o eletrodo e 

aditivo utilizado, o tipo de polaridade, condições de drenagem do corpo de prova (acesso 

de água na base e no topo), além dos valores de tensão normal (carregamento axial 

aplicado), tensão elétrica, corrente elétrica, gradiente de voltagem e densidade de 

corrente.  

 

 

Figura 3.8 – Cadastro da amostra (Aba: Parâmetros do Ensaio) 
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Nessa mesma aba, é possível ainda selecionar quais serão as leituras a serem registradas 

durante o ensaio através dos transdutores de poropressão e sondas de voltagem. 

 

A aba “Polarização”, mostrada na figura 3.9, ao ser selecionada possibilita a definição 

dos ciclos de polarização e intermitência de corrente a serem aplicados nos ensaios.  

 

 

Figura 3.9 – Cadastro da amostra (Aba: Polarização) 

 

A definição do intervalo de inversão de polaridade bem como a intermitência de corrente 

é realizada por meio de cadastro do script a ser executado pelo programa. No campo 

Estado da Saída, mostrado na figura 3.9 existem duas possibilidades: “Energizar” e 
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“Desenergizar”. Associando a escolha dessas possibilidades ao campo Duração, são 

definidos os intervalos de intermitência de corrente do ensaio. 

 

A configuração de inversão de polaridade do sistema é realizada através da mesma aba 

apresentada na figura 3.9. No campo “Polarização”, existem duas possibilidades 

“Polarização Direta” e “Polaridade Inversa”. Selecionando a primeira opção a polaridade 

aplicada nos eletrodos é a mesma da saída da fonte, já a segunda opção inverte a 

polaridade de saída. 

 

O roteiro de programação para as diferentes técnicas de alimentação de energia elétrica 

da célula é definido ou modificado através dos botões + e – (utilizados para inserção ou 

retirada de alguma linha de execução), ↑ e ↓ (utilizados para mudança na ordem das 

linhas). 

 

A figura 3.10 apresenta um exemplo de roteiro de programação cadastrado, cada linha do 

código representa a sequência de alimentação a ser aplicada durante o ensaio. Após a 

definição do roteiro o botão “salvar” é habilitado, possibilitando assim, a finalização do 

processo de cadastro do ensaio. 

 

 

Figura 3.10 – Cadastro da amostra, exemplo de script para o ensaio (Aba: Polarização) 
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O botão “Configurações” abre acesso para a calibração dos sensores utilizados nas 

medições dos parâmetros registrados. Outra função do botão “Configurações” é a 

definição da taxa de aquisição de dados, ou seja, o intervalo de tempo para registro dos 

parâmetros monitorados, conforme ilustra a figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11 – Janela do botão Configurações. 

 

No intuito de analisar a variação da diferença de potencial elétrico no interior do rejeito, 

além do fato da necessidade de verificar-se o processo eletrocinético em corpos de prova 

de maiores dimensões, optou-se pela criação de uma segunda versão de célula 

eletrocinética, denominada de Célula Eletrocinética 2, que será apresentado a seguir. 

 

 

3.1.4 - Célula eletrocinética 2 

 

A segunda versão de Célula Eletrocinética foi inspirada em um equipamento 

desenvolvido por Mohamedelhassan e Shang (2001), é composto por uma célula cúbica, 

sistemas de alimentação e controle de energia, de monitoramento e aquisição de dados.  

 

A figura 3.12 apresenta um esquema da célula eletrocinética 2, os diferentes componentes 

do equipamento serão descritos em tópicos a seguir. 
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A segunda versão de célula eletrocinética tem a forma cúbica possuindo 30 cm de altura, 

40 cm de largura e 80 cm de comprimento. As paredes laterais do equipamento são feitas 

de acrílico transparente (PMMA – polimetil metacrilato), a escolha do material foi 

realizada por sua alta resistência a ataques químicos e possibilitar a inspeção visual do 

processo de adensamento.  A base da célula foi fabricada em poliacetal (POM-

polioximetileno), que está apoiado em um pórtico metálico. 

 

 

 

Figura 3.12 – Célula eletrocinética 2. A) Desenho esquemático; B) Fotografia do equipamento. 

 

A 

B 
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Um dos objetivos do trabalho é analisar os efeitos do gradiente de potencial elétrico no 

processo de adensamento eletrocinético, nesse sentido o equipamento foi projetado com 

a possibilidade de deslocamento dos eletrodos por extensão da célula. Assim, torna-se 

possível avaliar o efeito do espaçamento entre eletrodos. Para tanto, foram desenvolvidos 

suportes reguláveis que permitem a fixação dos eletrodos em toda a extensão das paredes 

da célula, conforme pode ser visualizado na figura 3.12. 

 

Para a realização dos ensaios nesse trabalho foram fabricados um par de eletrodos em 

chapas perfuradas de aço inox, apresentando uma configuração retangular 39,3x19,8 cm 

(largura e altura) 0,2 cm de espessura. Os furos são igualmente espaçados e possuem 1,5 

cm de diâmetro, o que representa uma área efetiva de 80%, conforme ilustra a figura 3.13.  

 

 

Figura 3.13 – Eletrodos de aço. 

 

Esses eletrodos são fixados no interior de caixas fabricadas em acrílico transparente, 

denominados de suportes dos eletrodos. A vedação desses suportes é feita com anéis de 

borracha localizados nas laterais do suporte, local que fica em contato direto com as 

paredes e base da célula (figura 3.14). A drenagem da célula é executada por válvulas 

presentes nas bases do suporte dos eletrodos, conforme ilustra a figura seguir. 
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Figura 3.14- Suporte do eletrodo. 

 

A figura 3.15 apresenta o eletrodo já posicionado no interior do suporte e a figura 3.16 

apresenta o conjunto já montado no interior da célula eletrocinética. A fixação desse 

conjunto é realizada por meio de um pórtico de fixação fabricado em poliacetal (materia l 

branco) que promove a ligação do suporte às paredes da célula eletrocinética, apresentado 

na figura 3.16. 

 

 

Figura 3.15 – Eletrodo montado no interior do suporte. 
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Figura 3.16 – Detalhe do pórtico que promove a fixação do suporte do eletrodo na célula. 

 

Para a análise da diferença de potencial elétrico no interior da amostra a ser tratada foram 

desenvolvidos sensores, que consistem de ponteiras metálicas feitas de cobre. Tais 

sensores foram acoplados a suportes articulados que permitem o deslocamento em três 

direções, possibilitando assim, a medida de DDP em diferentes profundidades e distâncias 

em relação aos eletrodos. A figura 3.17 apresenta o sensor de voltagem desenvolvido. 

 

 

Figura 3.17 – Sensores de voltagem. 
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A figura 3.18, apresenta um corpo de prova já montado no interior da célula eletrocinét ica 

e um ensaio em andamento no qual os sensores de voltagem já estão posicionados no 

interior da amostra. 

 

 

Figura 3.18 – Célula eletrocinética 2. A) Corpo de prova montado no interior da célula; B) 

Ensaio de adensamento eletrocinético em andamento. 

 

Em comparação ao primeiro equipamento, nessa versão o fluxo eletrosmótico é 

estabelecido no sentido horizontal enquanto que na célula 1 o fluxo é vertical. Outra 

diferença é que os eletrodos na segunda célula permanecem fixos no decorrer dos 

experimentos. Contudo, existe a possibilidade de mudança na distância entre os eletrodos 

proporcionando a análise da influência do espaçamento entre os eletrodos e a utilização 

de amostras de maiores proporções.  

 

Nessa versão da célula eletrocinética 2 não são utilizados carregamentos axiais, 

entretanto, existe a possibilidade de adaptação do equipamento para aplicação de carga 

para realização de pesquisas posteriores. 

 

A metodologia para montagem do corpo de prova no interior da célula será apresentada 

no próximo capítulo, bem como os procedimentos associados à instrumentação do 

equipamento. 

A B 
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3.2 – O Rejeito de Mineração Utilizado 

 

As amostras de rejeito utilizadas durante os ensaios são provenientes do complexo 

minerador da empresa Mineração Paragominas S.A (MPSA), localizada próxima à cidade 

de Paragominas/PA, implantada e operada como um empreendimento da empresa VALE 

até 2010, sendo, então, incorporada, a partir de 2011, pela empresa Hydro Paragominas. 

 

O procedimento de lavra e beneficiamento que serão apresentados eram executados na 

época em que o material foi encaminhado para execução dos trabalhos de Ferreira (2011) 

e Pedrosa (2012). Dessa forma, modificações nesses processos podem ter sido 

incorporadas. 

 

O método de lavra empregado pela empresa é o de lavra em tiras (strip mining), que é 

feito sequencialmente em faixas e em operações cíclicas, que compreendem a raspagem 

e a preparação prévia do terreno, remoção do capeamento ao longo da faixa de lavra, 

retirada do minério de bauxita, reaterro e recomposição final da área lavrada por meio do 

material de recapeamento retirado da faixa posterior. No processo de recapeamento e 

recomposição final, é utilizado o solo vegetal retirado da faixa anterior e que estava 

estocado. Por fim, é realizado o reflorestamento da área explotada, com o plantio de 

espécies nativas. 

 

O processo de beneficiamento pode ser subdividido nos seguintes estágios: britagem e 

estocagem em pilhas, moagem grosseira e deslamagem, moagem fina, desaguamento e 

peneiramento final. O fluxograma do processo industrial é apresentado na Figura 3.19, 

compreendendo uma sequência de operações de fragmentação e etapas de classific ação 

para a remoção de argilas.  

 

A fragmentação primária é realizada em dois estágios por britadores de rolos dentados 

(sizers) e um moinho SAG (Semiautógeno). O material proveniente do moinho SAG é 

descarregado em uma peneira vibratória horizontal, cujo undersize (material com 

dimensões menores que a malha do sistema de peneiramento) segue para duas etapas de 

classificação a serem realizadas por uma série de hidrociclones.  
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Figura 3.19 – Fluxograma de beneficiamento da MPSA. (VALE, 2010) 

 

 

A fração fina resultante destas etapas é submetida à deslamagem por uma bateria de 

hidrociclones, sendo o overflow posteriormente espessado e bombeado para a bacia de 

rejeitos. Por outro lado, a fração grosseira (underflow) do material proveniente do 

processo de deslamagem é submetida a fases sequenciais de remoagem (em moinho de 

bolas), classificação e desaguamento. 

 

No processo, o oversize (material que ficou retido no sistema de peneiramento e que 

apresentam partículas > 12 mm) da peneira do moinho SAG é britado por um britador de 

impacto e encaminhado, juntamente com a fração grosseira dos dois primeiros estágios 

de hidrociclonagem, para o circuito de moinho de bolas. Este circuito possui uma 

configuração convencional em circuito fechado com hidrociclones, sendo que o overflow 

passa pelos processos de desaguamento e peneiramento e, por fim, é encaminhado para 

os tanques de estocagem de produto final. Peneiras do tipo DSM, realizam o processo de 

peneiramento final, a fim de garantir a especificação de top size de passantes na peneira 

48 (abertura de 0,30 mm). 
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Os contínuos estágios de cominuição, associados aos processos de deslamagem do 

processo de beneficiamento do minério citados anteriormente, geram resíduos com 

passantes na peneira 400 (abertura de 38 µm). Estes resíduos são tratados em espessadores 

convencionais e aditivados com floculantes sintéticos para ajustes de pH e otimização dos 

processos de adensamento.  

 

Segundo informações prestadas pela empresa, no caso do rejeito analisado foi utilizado 

um polímero aniônico de alta massa molecular, fabricado pela empresa Kemira, sendo 

esse um floculante baseado em poliacrilamidas aniônicas. Sob a forma de polpa e com 

concentração média próxima a 35% de sólidos (em peso), os resíduos do beneficiamento 

industrial são, então, encaminhados por bombeamento através de rejeitoduto até os 

reservatórios dos diques de contenção de rejeitos, visando o ressecamento gradual dos 

mesmos sob drenagem e evaporação. 

 

O sistema de disposição de rejeitos é embasado na metodologia de diques de 

ressecamento, nela a disposição é realizada em ciclos de disposição e espera do 

ressecamento desse material. Nesse processo a secagem e ressecamento do material é 

obtido pelas ações combinadas da drenagem de fundo das barragens, drenagem 

superficial e evaporação. No projeto de disposição eram utilizadas 4 barragens para 

disposição, com período de disposição de 10 dias seguido de um período de ressecamento 

de 30 dias durante o período de estiagem (abril a dezembro) e de 60 dias nos períodos 

chuvosos (dezembro a março), conforme apresentado por Pedrosa (2012). A figura 3.20 

apresenta o complexo de barragens utilizadas. 

 

Segundo Pedrosa (2012), nesse sistema de disposição, o rejeito disposto em consistênc ia 

de lama com percentual de sólidos inicial compreendido entre 33 e 35%, alcança após o 

período de secagem/ressecamento um percentual final de sólidos entre 50 e 75%, para 

espessuras de 50 cm de lama lançada inicialmente. 
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Figura 3.20 – Sistema de disposição de rejeitos da MPSA. (Pedrosa, 2012) 

 

A coleta das amostras de rejeito foi realizada em pontos de lançamento de espigotes 

localizados em uma das barragens de rejeito do complexo industrial da empresa MBP em 

Paragominas, no estado do Pará. As amostras de rejeito foram coletadas em forma de 

polpa, sendo acondicionadas em dois recipientes plásticos com capacidade de 

armazenamento de 200 litros, de modo a ser preservarem suas características físicas e 

químicas.  

 

A seguir serão apresentados os resultados dos ensaios realizados para a caracterização 

tecnológica do rejeito utilizado nos ensaios. 

 

 

3.2.1 - Caracterização tecnológica do rejeito utilizado 

 

Os ensaios de caracterização do rejeito de mineração foram realizados nos laboratórios 

de mecânica dos solos e rejeitos de mineração do Centro Tecnológico de Geotecnia 
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Aplicada (CTGA), centro de pesquisa que congrega os laboratórios do Núcleo de 

Geotecnia Aplicada da Universidade Federal de Ouro Preto (NUGEO).  

 

Todos os ensaios de análises físicas do rejeito foram realizados segundo procedimentos 

padronizados por normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

 

Foram feitas análises químicas do rejeito e da água intersticial, sendo utilizados os 

métodos descritos no Manual de Métodos de Análise de Solo da EMBRAPA (Embrapa, 

1997). As análises consistiram na determinação do pH, condutividade elétrica equivalente 

(CEE) da água intersticial e a capacidade de troca catiônica (CTC). 

 

Os resultados obtidos nos ensaios de caracterização são apresentados de forma resumida 

nas tabelas 3.1 e 3.2 que apresentam respectivamente as propriedades geotécnicas e a 

composição mineralógica do rejeito. 

 

Tabela 3.1 – Resumo das propriedades geotécnicas do rejeito analisado 

Propriedades Unidade 

Amostra na umidade natural  

Limite de liquidez (LL) 64 % 

Limite de plasticidade (LP) 30,9 % 

Índice de plasticidade (IP) 33,1 % 

Amostra seca ao ar 

Limite de liquidez (LL) 57,4 % 

Limite de plasticidade (LP) 31,9 % 

Índice de plasticidade (IP) 25,5 % 

   

Densidade real dos grãos (Gs) 2,673   

 
Granulometria - com defloculante 

Argila 49,1 % 

Silte 48,8 % 

Areia fina 2 % 

Granulometria - sem defloculante 

Argila 2,5 % 

Silte 89,8 % 

Areia fina 7,7 % 
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As curvas granulométricas do rejeito são apresentadas na figura 3.21, nelas são retratados 

os resultados obtidos em ensaios foram realizados com e sem a adição de defloculante 

(Hexametafostato de sódio) na amostra analisada. Nessa figura, bem como na tabela 4.1, 

a partir da variação do percentual das frações fica evidente a influência do defloculante 

na análise. 

 

 

Figura 3.21 – Curvas de distribuição granulométrica do rejeito de bauxita utilizado, com 
(a) e sem (b) uso de floculante (hexametafosfato de sódio). 
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Foram realizados ensaios de difração de raios X no laboratório de Difração de Raios X 

do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto. A tabela a seguir 

apresenta o resultado das análises realizadas com o pó, nela está a estimativa dos 

componentes do rejeito. A composição se difere um pouco da apresentada nos ensaios 

apresentados por Ferreira (2011) pela falta do mineral goethita. 

 

Tabela 3.2 – Resultado da análise de difração de raios X. 

Teor do mineral   

  

Gibbsita ~ 67%   

Caulinita ~ 30%   

Hematita ~ 3%   

 

A análise química do rejeito foi feita no Laboratório de Geoquímica da Universidade 

Federal de Ouro Preto, utilizando-se um Espectrômetro de Emissão Óptica com Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICP), marca Spectro Ciros, modelo CCD. Os resultados obtidos 

estão sistematizados na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 – Análise química do rejeito. 

Elemento Concentração (µg/kg)

Al - alumínio 240134

Ba - bário 26,80

Ca - cálcio 101

Co - cobalto 17,1

Cr - cromo  110

Fe - ferro    103904

K - potássio 127

Mg - magnésio 49,6

Mn - manganês     153

Na - sódio 92,00

P - fósforo  178

S - enxôfre 356

Sc - escândio 4,6

Sr - estrôncio 27,40

Th - tório 51,6

Ti - titânio 8997

V - vanádio        265

Y - ítrio      18,1

Zn - zinco       16,7
Zr - zircônio       559,0  
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Os resultados mostram a presença dos elementos ferro (Fe), alumínio (Al), titânio (Ti),  

zircônio (Zr) e enxofre (S), com demais elementos apresentando concentrações muito 

inferiores a dos elementos destacados. Há ausência de silício (Si) na análise química do 

rejeito em função da própria técnica de preparação da amostra para a realização do ensaio. 

Neste caso, a amostra, seca ao ar, foi solubilizada em ácido fluorídrico (HF),  o que resulta 

na eliminação por evaporação do silício. 

 

Alguns atributos eletroquímicos do rejeito são apresentados na tabela 3.4. Nela, os valores 

de pH em água destilada e em solução de KCl, foram realizados como descrito no manual 

da EMBRAPA (1997).  A diferença entre esses valores expresso como ΔpH, sendo 

positivo indica que há predominância de cargas positivas conforme já discutido no 

capítulo 2. Fato que pode ser associado ao floculante utilizado no processo de disposição 

do rejeito de mineração. 

 

Tabela 3.4 – Atributos eletroquímicos do rejeito. 

pH água intersticial 7,91  

pH em água destilada 6,25  

pH em KCl 6,53  

ΔpH +0,28  

CTCe1 4,88 Cmol/kg 

PCZ2 6,81  

CEE água intersticial3 0,0129 S/m 

 

 

A tabela 3.3, apresenta um valor de PCZ, sendo um estimado pela equação 2.4, proposta 

por Keng e Uehara (1974) e apresentada no capítulo 2. Conforme já discutido 

anteriormente, o uso dessa equação só pode ser considerado em solos com predominânc ia 

de minerais com cargas variáveis (TESSENS E SHAMSUDDIN, 1982 apud ALLEONI 

et. Al, 2009b) e o valor obtido encontra-se compreendido entre +0,5 e -0,5 (UEHARA, 

                                                                 
1 CTCe – Capacidade de Troca Catiônica Efetiva 
2 PCZ – Ponto de Carga Zero. Valor estimado pela equação 2.4, apresentada no capítulo 2. 
3 CEE – Condutividade Elétrica Equivalente da água intersticial 
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1979 apud ALLEONI et. Al, 2009b). Desse modo, o rejeito analisado cumpriu as 

premissas descritas pelos autores citados. 

 

3.3 – Metodologias dos ensaios 

 

Para a avaliação do processo de adensamento eletrocinético do rejeito de mineração em 

estudo foram utilizados dois equipamentos denominados células eletrocinéticas. A 

primeira versão do equipamento foi desenvolvida durante pesquisa realizada por Ferreira 

(2011) e a segunda versão foi projetada e produzida no presente trabalho. 

 

Os equipamentos permitem a utilização de várias condições de contorno para a execução 

de ensaios de adensamento eletrocinético, além de possibilitarem estudos relacionados à 

aplicação de técnicas eletrocinéticas na descontaminação de solos. Dessa forma, as 

metodologias que serão apresentadas nos próximos tópicos devem ser adaptadas ao tipo 

de material a ser ensaiado, condições de contorno adotadas e finalidade do estudo. 

 

3.3.1 - Ensaios na célula eletrocinética 1 

 

Para a realização dos ensaios na primeira versão da célula eletrocinética foram utilizados 

os mesmos procedimentos de montagem do corpo de prova adotados no trabalho de 

Ferreira (2011). 

 

Nesse equipamento foram realizadas baterias de ensaios na tentativa de serem avaliados 

os efeitos da diferença de potencial elétrico, do percentual de sólidos inicial do rejeito e 

do material do eletrodo utilizado.  

 

Outro parâmetro que seria avaliado nesse estudo era o carregamento axial aplicado, tendo 

sido inicialmente idealizadas algumas faixas de carregamento. No entanto, devido a 

limitação da quantidade de amostra disponível para a realização dos ensaios as variações 

a serem analisadas foram reduzidas, sendo essa uma elas. Dessa forma, durante a 

realização de todos os ensaios, foi mantido um carregamento axial de 5 kPa de sobrecarga.  
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Em todos os experimentos foi adotada a condição de contorno para drenagem do corpo 

de prova com o catodo sem livre acesso de água e a drenagem realizada pelo anodo. Tal 

condição, se deve ao fato do fluxo eletrosmótico ser estabelecido na direção do anodo. 

Desse modo, o fluxo eletrosmótico foi sempre coletado no topo da amostra (onde estava 

posicionado o anodo).  

  

A duração dos ensaios foi padronizada em 8 horas, esse valor foi estabelecido com base 

nos ensaios realizados durante o desenvolvimento do equipamento e apresentados por 

Ferreira (2011), considerando que na maioria dos ensaios realizados nesse intervalo de 

tempo, foram retirados 80% do volume de água drenado em ensaios de 24 horas. 

 

Foram estabelecidos 3 níveis de DDP, sendo eles 5, 10 e 15 volts esses ensaios foram 

comparados com o ensaio de desaguamento utilizando apenas sobrecarga, denominado 

“controle”. Busca-se com esses ensaios estabelecer uma relação de eficiência energética, 

estabelecendo uma relação preliminar de custo-benefício entre o volume de água drenada 

e o custo para obtê-la. 

 

Quanto à variação do percentual de sólidos, trabalhou-se com os valores de 20, 25, 30% 

de sólidos. Tais níveis foram escolhidos, por apresentarem condições mais próximas à 

lama proveniente do processo de beneficiamento do minério, reduzindo, dessa forma, o 

tempo e custo relacionados ao processo de espessamento do rejeito. O intuito dessa etapa 

do estudo seria estabelecer um percentual de sólidos em que o método obteria os melhores 

resultados. Haja vista que o processo é dependente da condutividade elétrica do meio, que 

por sua vez é função da umidade do solo. 

 

3.3.2 - Ensaios na célula eletrocinética 2 

 

Buscou-se estabelecer um procedimento padrão de execução de ensaios relacionados ao 

desaguamento/adensamento de rejeitos de mineração. Assim, os procedimentos aqui 

apresentados foram embasados em ensaios consagrados no estudo do adensamento de 

rejeitos de mineração, tais como o HCT (Hidraulic Consolidation Test) e CRD 

(Consolidation Rate Displacement). 
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3.3.2.1 – Montagem do equipamento 

 

A montagem do equipamento se inicia com a definição do espaçamento entre eletrodos a 

ser utilizado no ensaio, procede-se a montagem dos eletrodos nos lugares previamente 

demarcados, conforme ilustra a figura 3.22.  

 

 

Figura 3.22 - Fixação do suporte dos eletrodos nas paredes da célula. 

 

Nos vários ensaios realizados, a estratégia que melhor se adequou foi a de inicialmente 

fixar os suportes de acrílico onde serão montados os eletrodos prosseguindo com a 

vedação dessas com a posterior fixação dos eletrodos metálicos, juntamente com os 

elementos filtrantes.  A vedação dessas caixas é realizada com tiras de borracha que se 

encontram na junção do suporte do eletrodo com as paredes laterais do equipamento, 

visando garantir a inexistência de vazamentos utiliza-se ainda nessas junções uma porção 

de vaselina sólida. Dessa maneira, os suportes dos eletrodos são montados e firmemente 

pressionados pelo pórtico de fixação que promove a interligação do suporte às paredes 

laterais da célula, conforme ilustra a figura 3.22. Todo o processo de fixação desse 

elemento na célula foi executado com o eletrodo em seu interior, com a finalidade de 

evitar solicitações excessivas nas paredes do suporte dos eletrodos. 
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Após a fixação e vedação destes suportes, procede-se a retirada do eletrodo que foi 

utilizado apenas para esse fim, para que esse seja montado em definitivo juntamente com 

os elementos filtrantes. 

 

Durante a execução de todos os ensaios foram usados como elementos filtrantes à frente 

dos eletrodos uma folha de papel filtro em contato direto com o eletrodo e sobre ela uma 

camada de geotêxtil de poliéster não tecido, conforme ilustra a figura 3.23.  

 

 

Figura 3.23 – Montagem dos eletrodos, fixação dos elementos filtrantes. 

 

A utilização do papel filtro foi a alternativa encontrada para a proteção de todo o sistema 

de monitoramento (bureta digital e transdutores de poropressão no caso da célula 1), 

evitando assim, o contato direto do rejeito utilizado com demais peças do equipamento. 

Para auxiliar a fixação do sistema de filtragem nos eletrodos, foram utilizados pedaços de 

fita isolante na base e no topo dos eletrodos. Tal procedimento foi necessário pelo fato de 

que as paredes da caixa utilizadas com esse propósito foram insuficientes para garantir a 

perfeita fixação dos elementos de filtro. 
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As propriedades mecânicas e hidráulicas do geotêxtil não tecido utilizado, fornecidas pelo 

fabricante, estão indicadas na tabela 3.5 apresentada a seguir.  

 

Tabela 3.5 – Propriedades mecânicas e hidráulicas do geotêxtil utilizado nos ensaios 

Propriedade Norma Valor 

Resistência à tração (longitudinal) ASTM D 4595 16 kN/m 

Resistência à tração (transversal) ASTM D 4595 14 kN/m 

Alongamento na ruptura (longitudinal) ASTM D 4595 40-60 % 

Alongamento na ruptura (transversal) ASTM D 4595 50-70 % 

Rasgo trapezoidal (longitudinal) ASTM D 4533 440 N 

Rasgo trapezoidal (transversal) ASTM D 4533 400 N 

Puncionamento ABNT-NBR 13359 3,1 kN 

Estouro ASTM D 3786 2,6 MPa 

Permeabilidade DIN 53855 > 90% 

Transmissividade ASTM D 4716 0,13 cm2/s 

 

Desse modo, o eletrodo era finalmente posicionado no interior da caixa de acrílico e 

fixado na célula eletrocinética, conforme ilustra a figura 3.24.  

 

 

Figura 3.24 – Eletrodo montado no interior da célula eletrocinética 
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Em virtude da fixação deficitária dos elementos filtrantes na face do eletrodo foram 

utilizados pedaços de fita isolante como recurso para corrigir o problema. Ressalta-se que 

uma segunda configuração de suportes está em desenvolvimento, mas não será 

apresentada no presente trabalho. 

 

No intuito de averiguar a vedação da célula e proporcionar uma saturação parcial dos 

elementos de filtração, a célula foi cheia com água e permanecia dessa maneira por 24 

horas. Após esse período, caso não fossem detectados vazamentos, procedia-se a 

montagem do corpo de prova no interior da célula. Em caso contrário, o processo de 

vedação era complementado e novamente a célula era mantida por 24 horas 

completamente cheia de água.  

 

A montagem do corpo de prova se inicia com o processo de homogeneização da amostra 

de rejeito encaminhada ao laboratório em recipientes com volume total de 200 litros. 

Após essa primeira homogeneização, o rejeito era colocado em um recipiente menor (com 

aproximadamente 80 litros) para que o teor de umidade fosse corrigido e adequado às 

necessidades do ensaio. Essa relocação do material era realizada devido à dificuldade de 

se garantir a homogeneidade de uma quantidade elevada de material. O ajuste do 

percentual de sólidos ou teor de umidade era realizado com a adição de água destilada. 

Tal procedimento foi adotado, em virtude de a água destilada apresentar valor de 

condutividade elétrica praticamente insignificante, acarretando assim, menor impacto no 

processo de adensamento eletrocinético.  

 

Recomenda-se que em trabalhos futuros esse procedimento seja realizado com a água que 

foi utilizada no processo de beneficiamento que resultou na geração do rejeito, situação 

que não foi adotada no presente trabalho devido à carência de água suficiente para a 

homogeneização de todas as amostras necessárias ao trabalho. Desse modo, o as amostras 

de rejeito encaminhadas para estudos laboratoriais deve ser acompanhada de amostras da 

água utilizada no beneficiamento, possibilitando assim, a homogeneização de amostras 

com maior proximidade às condições de campo.  
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Após esse procedimento, o corpo de prova era montado na célula, conforme ilustra a 

figura a seguir. Sabe-se, entretanto, que houve uma redução da condutividade elétrica da 

solução intersticial e, consequentemente, do rejeito estudado, pois o procedimento 

acarreta a diluição dos íons presentes na solução. 

 

A montagem do corpo de prova se processa com a pesagem do rejeito colocado no interior 

do equipamento, através da pesagem do conjunto formado por balde e concha utilizados 

para a disposição do rejeito no interior da célula. A montagem se deu por camadas de 

rejeito até que seja alcançada a altura desejada, concomitantemente, adiciona-se água 

destilada atrás dos eletrodos, no intuito de minimizar o desaguamento do material antes 

do ensaio (sendo essa quantidade registrada e descontada posteriormente do valor 

drenado). Nos experimentos desenvolvidos nesse trabalho todos os corpos de prova 

possuíam altura inicial de 20 cm. A figura 3.25 apresenta um corpo de prova de rejeito já 

finalizado no interior da célula eletrocinética. 

 

 

Figura 3.25 – Corpo de prova montado no interior do equipamento. 

 

Uma parcela dessa amostra de rejeito utilizada na montagem do corpo prova foi retirada 

durante esse procedimento para determinação da umidade inicial do corpo de prova. Esse 
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processo consiste de uma contraprova, pois, o teor de umidade do material já está ajustado 

no interior do recipiente utilizado na homogeneização da amostra.  

 

Após a montagem do corpo de prova, adotou-se o procedimento de permitir que o material 

permanecesse em repouso por um período de 24 horas, sendo esse um procedimento 

padrão de outros ensaios que avaliam o adensamento de rejeitos de mineração. Após esse 

período, a água sobrenadante, resultante do processo de sedimentação da lama é removida 

por sifonamento e posteriormente pesada, como apresentado na figura 3.26. O peso de 

água removida é utilizado na determinação do novo valor do percentual de sólidos.  

 

 

Figura 3.26 -  Retirada da água sobrenadante. 

 

Após o procedimento de remoção da água sobrenadante, são registrados os valores das 

alturas reduzidas próxima a região de cada eletrodo e na região central da amostra, sendo 

inicialmente estabelecida uma altura reduzida média (Hs). Com o desenvolvimento do 

ensaio, ocorre-se o registro periódico das alturas nessas regiões, com o fim de acompanhar 

o processo de adensamento da amostra e estimar a área da seção transversal ao fluxo 

eletrosmótico que será necessária na estimativa de parâmetros que serão analisados. 
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Para finalizar o procedimento de preparação do corpo de prova, são inseridos os sensores 

ou sondas de potencial elétrico no interior da amostra de rejeito, conforme ilustra a figura 

3.27. Conforme já apresentado no capítulo 3, os sensores são fixados em suportes que 

permitem o deslocamento nas três direções, dessa forma, existem inúmeras possibilidades 

de locação desses instrumentos.  

 

 

Figura 3.27 -  Sensores de voltagem da célula eletrocinética 2. 

 

Nos experimentos realizados, o posicionamento desses instrumentos foi definido em duas 

linhas dependendo do ensaio, conforme esquema da figura 3.28.  

 

O primeiro alinhamento de sensores de estava localizado no centro da célula, ou seja, a 

20 cm das paredes laterais, conforme ilustra a figura 3.28. Esse alinhamento consta em 

todos os experimentos realizados. Nessa linha foram posicionados 3 sensores, sendo um 

a 2,5 cm de cada eletrodo e o terceiro no centro da célula. Em alguns ensaios foi utilizada 

uma segunda linha à aproximadamente 10 cm da parede da célula, seguindo as mesmas 

distâncias entre os eletrodos. Outra diferença entre as linhas de sensores estava na 

profundidade, já que na primeira todos os eletrodos encontravam-se apoiados no fundo 
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da célula e na segunda os sensores estavam a 2 cm do fundo da célula. Maiores detalhes 

do posicionamento dos sensores serão apresentados juntamente com os resultad os 

obtidos, no próximo capítulo. 

 

 

Figura 3.28 – Esquema de posicionamento das sondas de potencial elétrico no interior da 

amostra (distância entre eletrodos igual a 20 cm). 

 

Procedia-se então o cadastro do ensaio no programa de aquisição de dados, bem como a 

definição de todos os parâmetros envolvidos no ensaio tais como intervalo de 

intermitência de corrente ou inversão de polaridade. 

 

Realizados os procedimentos relacionados ao programa de aquisição de dados, iniciava -

se o ensaio com alimentação elétrica da célula. Nesse momento, a água retida no interior 

do reservatório que se forma atrás dos eletrodos na caixa de acrílico é totalmente 

removida e quantificada (figura 3.29).  

 

Esse volume de água, retirado do reservatório de drenagem dos eletrodos, não é 

contabilizado como volume drenado, mas entrará na conta para a determinação do teor 



89 

 

de umidade inicial do corpo de prova, sendo descontado o volume inicialmente colocado 

nesse mesmo reservatório durante a montagem do corpo de prova.  

 

 

Figura 3.29 – Água retida no interior do reservatório de drenagem dos eletrodos. 

 

Dentre os instrumentos de medida que seriam utilizados na célula, apenas os sensores de 

voltagem foram realmente utilizados com eficiência devido a inumeras dificuldades 

técnicas apresentadas durante a execução dos ensaios, uma delas será descrita a seguir. 

 

Para a medida de volume de água drenada seria utilizada a bureta digital desenvolvida 

nesse trabalho e apresentada no capítulo 3, contudo, devido a limitações impostas pelo 

processo de sifonamento entre a válvula de drenagem apresentada na figura 3.29 e a 

bureta impossibilitaram o uso desse dispositivo. Alternativas para minimizar o 

sifonamento foram realizadas, tais como a alimentação da bureta diretamente pelo topo 

mas, devido às grandes oscilações de leitura, provocadas pelas descargas de água 

acumulada, o uso do equipamento foi descartado. Desse modo, a bureta desenvolvida foi 

utilizada apenas nos experimentos realizados na célula eletrocinética 1. 

 

No próximo capítulo serão apresentados e analisados alguns dos resultados obtidos 

durante a realização dos ensaios de laboratórios.  
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesse capítulo serão apresentados e analisados os resultados obtidos nos ensaios de 

adensamento eletrocinético realizados em laboratório nos equipamentos denominados 

célula eletrocinética 1 e célula eletrocinética 2. Todos os ensaios foram realizados 

utilizando o rejeito de bauxita, descrito anteriormente. 

 

4.1 – Ensaios de Adensamento na Célula Eletrocinética 1 

 

Os ensaios de adensamento realizados na célula eletrocinética 1 tinham por objetivo a 

análise dos efeitos associados à percentagem de sólidos inicial e à diferença de potencial 

elétrico aplicada inicialmente no processo de adensamento eletrocinético.  Para isso, 

foram utilizadas amostras de rejeito em três diferentes percentagens iniciais de sólidos 

(20, 25 e 30%), sendo que para cada percentual foram estabelecidos quatro níveis 

diferentes de potencial elétrico (0, 5, 10 e 15 V).     

 

Trata-se de um estágio inicial de estudo do processo de adensamento eletrocinético de 

rejeitos de mineração, sendo, portanto, utilizados corpos de prova de dimensões 

reduzidas, perfazendo um volume aproximado de 1,8 litro em cada ensaio. O objetivo 

dessa etapa é avaliar os efeitos de alguns parâmetros intervenientes no processo e que 

possam ser controlados durante o tratamento. 

 

Em todos os ensaios apresentados nessa seção foi aplicada uma tensão de confinamento 

de 5 kPa. No planejamento inicial de configuração dos ensaios seriam utilizados outros 

níveis de tensão de confinamento buscando representar diferentes profundidades nas 

condições de campo. Contudo, devido à quantidade limitada de material disponível para 

os demais ensaios optou-se pela realização de apenas um nível de confinamento. O tempo 

de tratamento em todos os ensaios foi de 8 horas e o eletrodo utilizado era fabricado em 

aço inox. A tabela 4.1, apresenta a descrição dos ensaios realizados.  
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Nessa tabela são apresentados detalhes de cada ensaio, tais como percentual inicial e final 

de sólidos (inicial e final), diferença de potencial elétrico (V0) aplicada durante cada 

ensaio, volume total drenado, corrente máxima e mínima (imáx e imín) e densidade de 

corrente máxima e mínima (Jmáx e Jmín) registradas durante o ensaio. 

 

Tabela 4.1 – Resumo dos ensaios realizados na célula eletrocinética 1. 

1. Eletrodo de aço – inicial = 20% 

Ensaio 

V0 

(V) 

Volume 

drenado (ml) 

final  

(%) 

imáx 

(mA) 

imín 

(mA) 

Jmáx 

(mA/m2) 

Jmín 

(mA/m2) 

1.1 0 1389,0 49,9 - - - - 

1.2 5 1428,0 52,6 3 1,6 169,8 90,5 

1.3 10 1545,0 59,9 4,1 2,1 232,0 118,8 

1.4 15 1592,0 63,7 7,8 2,5 441,4 141,5 

2. Eletrodo de aço - inicial = 25% 

Ensaio 

V0 

(V) 

Volume 

drenado (ml) 

final 

(%) 

imáx 

(mA) 

imín 

(mA) 

Jmáx 

(mA/m2) 

Jmín 

(mA/m2) 

2.1 0 1121,1 47,9 - - - - 

2.2 5 1127,0 52,5 1,9 1,4 107,5 79,2 

2.3 10 1230,4 52,6 4,8 2,8 271,6 158,5 

2.4 15 1299,1 56,1 14,4 3,7 814,9 209,4 

3. Eletrodo de aço - inicial = 30% 

Ensaio 

V0 

(V) 

Volume 

drenado (ml) 

final 

(%) 

imáx 

(mA) 

imín 

(mA) 

Jmáx 

(mA/m2) 

Jmín 

(mA/m2) 

3.1 0 726,6 43,67 - - - - 

3.2 5 748,6 44,26 0,1 0,0 5,7 0,0 

3.3 10 874,1 47,96 3,1 1,8 175,4 101,9 

3.4 15 910,1 49,14 3,7 2,9 209,4 164,1 

 

A seguir, serão apresentados e discutidos apenas os resultados da primeira série de 

experimentos, sendo os demais ensaios descritos no Anexo I deste trabalho. Constam 

ainda nesse capítulo tópicos de comparação entre os experimentos realizados em todas as 
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séries. Adota-se tal procedimento no intuito de facilitar a leitura e análise de todos os 

parâmetros abordados.  

 

4.1.1 – Volume de água drenada, variação do percentual de sólidos e fluxo 

eletrosmótico induzido 

 

O volume de água drenado pela associação de carregamento axial e eletrosmose, além 

dos demais parâmetros registrados durante os experimentos serão apresentados 

separadamente por item específico. 

 

4.1.1.1 – Ensaios com percentual de sólidos inicial de 20 % 

 

Essa série de ensaios foi a mais problemática quanto à execução e padronização das 

amostras por causa do reduzido percentual de sólidos. As complicações se iniciaram na 

garantia de homogeneidade da amostra, pois, até a finalização da montagem do corpo de 

prova ocorria a sedimentação dos sólidos de maiores dimensões. Outra dificuldade foi o 

efetivo funcionamento do sistema de filtragem, tal situação é justificada pela demanda de 

um maior intervalo de tempo para a formação do pré-filtro (filter cake) anterior ao 

elemento filtrante utilizado (geossintético). Dessa forma, durante os momentos inicia is 

dos ensaios percebia-se a saída de finos através da turbidez da água, mas esse processo 

cessava após a formação desse pré-filtro adjacente ao geossintético, fato que também 

acarretava uma diminuição do fluxo. 

 

Em todos os ensaios realizados, verifica-se que o fluxo de água é dependente da diferença 

de potencial elétrico aplicado como já apresentado no capítulo de revisão bibliográfica e 

está retratado na figura 4.1. Nessa figura são apresentados o volume drenado acumulado , 

no eixo principal e a variação do percentual de sólidos no eixo secundário em função do 

tempo para cada experimento da série. 

 

Na figura (4.1), percebe-se que a influência atribuída ao fluxo eletrocinético no processo 

de adensamento do rejeito torna-se visível a partir de aproximadamente 15 minutos de 

ensaio, quando compara-se os experimentos realizados com fenômenos eletrocinéticos ao 
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experimento controle. Percebe-se ainda que o fluxo aumenta juntamente com o aumento 

da diferença de potencial elétrico aplicado. Ainda nessa figura é possível visualizar que 

os ensaios 1.3 e 1.4, que utilizam respectivamente 10 e 15 volts, se assemelham durante 

quase todo o período de ensaio apresentando um pequeno distanciamento somente a partir 

de aproximadamente 4,5 horas de ensaio. 

 

 

Figura 4.1 – Volume drenado e variação do percentual médio de sólidos versus Tempo 

(0  = 20% de sólidos) 

 

A partir da figura 4.1, vê-se que o fluxo é praticamente anulado a partir de 4,5 horas, 

sendo que apenas o ensaio 1.4 (15V) apresenta um aumento de volume drenado em 

aproximadamente 6,9 horas de ensaio. No caso do ensaio controle (1.1) o tempo de 4.8 

horas, coincide com a dissipação de toda a poropressão da amostra, conforme será 

apresentado futuramente. Já para os demais experimentos houve drenagem mesmo após 

a dissipação total de poropressão. Os volumes totais drenados, o aumento relativo entre 

cada intervalo de DDP e a densidade de corrente média em cada ensaio são apresentados 

na tabela 4.2. 
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A tabela 4.2 apresenta, ainda, a comparação entre o ensaio controle (em que não foi 

aplicada diferença de potencial elétrico) com os demais ensaios (que utiliza ram 

fenômenos eletrocinéticos) através das colunas denominadas de ganho relativo e ganho 

absoluto. Sendo que, o ganho absoluto apresenta a diferença entre o volume drenado nos 

experimentos que utilizaram processos eletrocinéticos e o ensaio controle, e o ganho 

relativo expressa a razão entre o ganho absoluto e o volume drenado no ensaio controle. 

Para os ensaios que utilizaram as diferenças de potencial elétrico de 5, 10 e 15 V, obteve-

se respectivamente um aumento do volume final drenado da ordem de 3,5; 11,2 e 14,6% 

em comparação ao ensaio controle. 

 

Tabela 4.2 – Volume drenado nos ensaios com percentual inicial de sólidos igual a 20% 

1. Eletrodo de aço – 0 = 20% 

Ensaio 

V0 

(V) 

Volume 

drenado (ml) 

Ganho 

relativo (%) 

Ganho 

absoluto (ml) 

Jmédio 

(mA/m2) 

1.1 0 1389 - - - 

1.2 5 1428 3,5% 48,6 127,0 

1.3 10 1545 11,2% 156,1 172,8 

1.4 15 1592 14,6% 202,8 268,4 

 

 

Outro fato a ser destacado pela tabela 4.2 é a tendência de proporcionalidade entre a 

densidade de corrente elétrica e volume total drenado. Efeitos semelhantes foram 

apontados por Amed e Bhadra (1997) em experimentos que avaliavam o efeito da 

densidade de corrente no fluxo eletrosmótico. 

 

A partir do volume de água drenado em cada experimento foram traçadas curvas de 

variação do percentual de sólidos médio das amostras de rejeito em função do tempo, que 

foram apresentadas na figura 4.1. Os resultados apresentados nessa figura, apontam que 

os valores finais de percentual de sólidos foram iguais a 63,7; 59,9; 52,6 e 49,9%, para os 

experimentos que utilizaram DDP iguais a 15, 10, 5 e 0V, respectivamente. Considerando 

todas as séries realizadas, apenas os experimentos dessa série alcançaram valores iguais 

ou superiores a 60% de sólidos. 
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Avaliando a variação do fluxo de água no decorrer de todos os experimentos vê-se pela 

figura 4.1 que em todos os ensaios o fluxo torna-se, praticamente, nulo a partir do 

intervalo de 6 horas de ensaio para praticamente todos os experimentos. Podendo, assim, 

o processo de adensamento do rejeito ser considerado como finalizado. 

 

Na figura 4.2, são apresentadas as variações do fluxo de água drenada no decorrer de 

todos os experimentos, considerando um valor médio de água drenada a cada hora de 

ensaio. Essa figura, aponta a tendência, já destacada anteriormente, que fluxo induzido 

pela eletrosmose é proporcional ao gradiente de potencial elétrico aplicado nos 

experimentos. Desta forma, vê-se que na primeira hora de ensaio, o experimento realizado 

com DDP igual a 10V apresentou o maior fluxo de água drenada dentre todos os 

experimentos na primeira hora de experimento. Esse fato pode ser justificado por erros 

operacionais no início do experimento, tais como a velocidade de abertura das válvulas 

de drenagem e outros fatores associados a execução dos ensaios.  

 

 

Figura 4.2 – Taxa de fluxo (0 =20% de sólidos). 

 

Os valores iniciais apresentados na figura 4.2 ficaram compreendidos entre 720 e 860 

ml/h na primeira hora de experimento.  A figura 4.2 aponta uma queda na eficiência do 

processo eletrocinético pela aproximação dos valores apresentados entre todos os ensaios 
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a partir da terceira hora de experimentos, sendo que no intervalo de 4 horas o ensaio 

controle apresenta um maior fluxo do que os demais experimentos. Verifica-se com o 

auxílio da figura 4.1 que nesse intervalo de tempo o percentual de sólidos alcançado nos 

experimentos realizados com 10 e 15V era de aproximadamente 50% e 45% para o de 

5V, enquanto o ensaio controle se aproximava de 40%. 

 

O aumento da taxa de fluxo proporcionado pela eletrosmose nas primeiras três horas de 

experimento pode ser visualizado na figura 4.3, com maior clareza.  Essa figura apresenta 

o aumento da taxa de fluxo dos ensaios eletrocinéticos em relação ao ensaio controle. A 

partir dela, constata-se que a proporção entre o aumento motivado pela eletrosmose nos 

ensaios realizados com 15V e o de 5V foi de aproximadamente 1,6. Essa diferença torna-

se ainda maior na segunda e terceira hora, quando a proporção passa para 2,4 e 18,8 vezes, 

aproximadamente. Tal elevação pode estar associada à colmatação do geotêxtil, pois, o 

efeito desse processo será minimizado nos ensaios com maior DDP, devido a atuação 

mais intensa dos fenômenos eletrocinéticos nesses experimentos. 

 

 

Figura 4.3 – Aumento da taxa de fluxo (0 =20% de sólidos). 

 

Uma comparação entre os experimentos realizados com 10V e 15V, é justificado apenas 

no intervalo de 2 e 3 horas, pelos motivos já apresentados anteriormente. Desse modo, 



97 

 

nesses intervalos a razão do aumento proporcionado pela maior DDP em relação a menor 

DDP foi aproximadamente 2,4 e 1,4 ml/h. 

 

 

4.1.1.2 – Comparação entre as séries 

 

Conforme apresentado anteriormente e nas análises apresentadas no Anexo I, em todas 

as séries de ensaios verificou-se um aumento do volume drenado a partir da aplicação de 

DDP, sendo o volume final drenado proporcional à DDP aplicada como ilustra a figura 

4.4.  

 

 

Figura 4.4 – Comparação entre os volumes totais drenados. 

 

Quando são comparadas as curvas de volume versus tempo de todas as séries, percebe-se 

que apenas a série realizada com percentual inicial de sólidos igual a 20% apresenta um 

patamar, ou seja, apresenta uma diminuição do fluxo drenado a partir de 4,8 horas de 

experimento em todos os ensaios. Os ensaios que compõem as demais séries apresentam 

curvas nas quais o fluxo ainda permanecia estável ou aumentando (como verifica-se na 

série de 30%) durante todo o período de experimento. Sendo assim, o processo de 

desaguamento do rejeito só pode ser estabelecido como concluído na primeira série.  
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No intuito de estabelecer uma comparação entre os experimentos, os volumes totais 

drenados em cada ensaio realizado são apresentados na figura 4.4. Foram utilizadas as 

faixas de DDP aplicadas como um parâmetro de comparação. 

 

No entanto, uma análise baseada apenas no volume total drenado torna-se pouco 

consistente, devido ao fato que, obviamente, os maiores volumes estariam relacionados 

aos ensaios realizados com menores percentuais de sólidos. Pois, tais ensaios dispõem de 

um maior volume de água. Dessa forma, busca-se apresentar a partir da figura 5.5 os 

ganhos relativos, ou seja, o aumento de volume drenado em relação ao ensaio controle. 

 

 

Figura 4.5 – Comparação entre os diferentes ganhos relativos ao ensaio controle. 

 

Constata-se a partir da figura 4.5, que os menores ganhos relativos verificados foram dos 

ensaios que utilizaram DDP igual a 5V, sendo que o menor dentre eles foi registrado no 

ensaio de 30% de sólidos, seguido do ensaio de 20%. O maior aumento de volume 

drenado nesse patamar foi alcançado pelo ensaio de 25% de sólidos. Os ensaios que 

apresentaram maiores ganhos relativos, foram aqueles que obtiveram durante todo o 

ensaio a menor variação nos valores de corrente elétrica, como será apresentado no item 

específico. Além disso, o ensaio com menor acréscimo de volume final drenado (ensaio 

3.2) foi aquele que apresentou a menor corrente elétrica, sendo ela praticamente 

desprezível na maior parte do ensaio. 
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Nos níveis de DDP correspondentes a 10 e 15 V, nota-se um ganho substancialmente 

superior para os ensaios realizados com 30% de sólidos. Sabe-se que a magnitude do 

fluxo eletrosmótico está normalmente associado à concentração de eletrólitos livres 

presentes no fluido e da mobilidade iônica das espécies iônicas presentes na solução 

intersticial, não dependendo apenas do gradiente elétrico aplicado. Desse modo, a 

correção do percentual de sólidos realizada com a adição de água destilada durante a 

homogeneização das amostras, resultou em um aumento da quantidade de moléculas de 

água a serem transportadas por íons presentes na solução, fato que acarretou em menores 

ganhos relativos dos experimentos com menores percentuais de sólidos, conforme a 

tendência apresentada na figura 4.5. 

 

Ainda com relação à figura 4.5, verifica-se que os ganhos relativos apresentados pelos 

ensaios de 20 e 25% de sólidos apresentam pequenas variações para todos os níveis de 

tensão, ficando em torno de 1.5 pontos percentuais a diferença entre os ensaios em cada 

nível (1,5 para 5V, 1,6 para 10V e 1,3 para 15V). Assim, com exceção dos ensaios 

realizados para o nível de DDP igual a 10V, no qual o ensaio de 20% apresentou ganho 

superior ao de 25%, os demais os ensaios na percentagem de sólidos igual a 25% 

apresentaram maior eficácia.  

 

Além dos valores médios de percentual de sólidos apresentados anteriormente, ao final 

de cada ensaio os teores de umidade e, consequentemente, o percentual final de sólidos 

foram medidos em três regiões do corpo de prova, sendo elas, o topo (próximo à fronteira 

drenante), centro e base da célula.  O objetivo dessa etapa dos ensaios era verificar a 

evolução do processo de ressecamento/adensamento do rejeito para diferentes 

percentagens iniciais de sólidos e para os intervalos de diferença de potencial elétrico 

utilizados nos experimentos. 

As amostras ensaiadas com menores percentuais de sólidos iniciais foram aquelas que 

apresentaram maior homogeneidade, ou seja, os valores do percentual de sólidos foram 

mais aproximados entre as três regiões utilizadas para amostragem (topo, centro e base). 

Apresentando diferenças de até 2 e 3 pontos percentuais para as séries de 20 e 25% de 

sólidos, respectivamente.  Este fato é justificado por dois fatores: a) a pequena distância 

entre os eletrodos alcançada ao final dos experimentos, que proporcionou o maior 
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adensamento do solo da base da célula e b) pela formação do pré-filtro (cake), que se dá 

mais rapidamente para os ensaios realizados com maior percentual de sólidos. Com a 

formação do pré-filtro (cake), passa a existir uma camada com menor permeabilidade 

próxima ao geotêxtil o que proporciona o surgimento de camadas mais heterogêneas.  

 

Como forma de avaliação do processo de adensamento eletrocinético, será utilizada a 

formulação proposta por Moo-Young et al (2002). Essa formulação foi proposta para a 

avaliação do desempenho de geotêxteis em sistemas de desaguamento de sólidos. A 

eficiência de desaguamento (ED), expressa em percentagem, é definida como a razão 

entre a variação do percentual de sólidos do rejeito e o percentual de sólidos inic ia l, 

conforme a equação 4.1. 

 

𝐸𝐷 =
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 −𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

. 100 (%)      (4.1) 

 

Os valores de eficiência de desaguamento para cada ensaio realizado são apresentados na 

figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6 – Eficiência de desaguamento (ED). 

 

Considerando os valores apresentados na figura anterior, vê-se que os valores de ED 

foram dependentes do percentual inicial de sólidos, sendo que quanto menor o percentual 
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inicial maior foram os valores de eficiência. Outra relação perceptível foi da eficiênc ia 

com a DDP, sendo que, a eficiência aumenta com o aumento da DDP. 

 

Os ensaios realizados com percentual de sólidos de 20% apresentaram eficiênc ia 

compreendida entre 149,5 e 218,5% em todas as faixas de DDP esses valores foram 

superiores aos obtidos para as demais séries, que registraram intervalos de 91,6 a 124,4% 

e 45,57 a 63,8% respectivamente para as séries com 25 e 30% de sólidos.   

 

A figura 4.7 apresenta o aumento em pontos percentuais da eficiência de desaguamento 

em relação ao ensaio controle, para cada série de ensaios. A partir dos resultados o que 

se percebe é que o aumento da eficiência de desaguamento é proporcional à diferença de 

potencial elétrico utilizado. No entanto, às séries não apresentaram crescimentos 

semelhantes na eficiência de desaguamento para os diferentes níveis de DDP. 

 

 

Figura 4.7 – Aumento da eficiência de desaguamento (ED). 

 

A partir dos resultados apresentados, vê-se que para os intervalos de DDP iguais a 10 e 

15 V, os fenômenos eletrocinéticos tornaram-se mais efetivos para os ensaios realizados 

com 20% de sólidos. Nota-se o aumento da eficiência de desaguamento nessa série de 

experimentos foi muito superior às demais séries. A exceção fica por conta do nível de 

DDP igual 5 V, sendo que o maior aumento foi registrado para o experimento realizado 
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com 25% de sólidos.  Mais uma vez, constata-se que a utilização de fenômenos 

eletrocinéticos no processo de desaguamento/adensamento é menos efetivo na série de 

experimentos realizados com 30% de sólidos. 

 

Nos experimentos da série de 25% de sólidos verifica-se que o aumento da ED é o mesmo 

para os ensaios realizados com 5 e 10V, resultado já esperado em vista de todas as análises 

apresentadas anteriormente. 

 

4.1.2 – pH da água drenada 

 

Os valores de pH da água drenada foram medidos durante todos os experimentos e seus 

valores registrados para a primeira série serão apresentados a seguir. Considerando que 

em todos os experimentos a drenagem foi realizada pelo anodo, esperava-se que o pH da 

água drenada seria reduzido, conforme será apresentado em todas séries de ensaios. 

 

Os valores iniciais de pH da água intersticial em todos os experimentos foram registrados 

e serão apresentados nos gráficos dos tópicos seguintes e no tópico 1.2 do Anexo I. Nota-

se que esses valores ficaram compreendidos entre 6,3 e 7,2. Considerando que tais valores 

são superiores ao PCZ, definido como o pH entre 2 e 4, em todos os experimentos o a 

carga líquida do rejeito permaneceu negativa.  

 

Desse modo, o fluxo eletrosmótico resultante era esperado no sentido do anodo para o 

catodo como o observado por Velten (2008), contudo, em todos os experimentos o fluxo 

foi estabelecido em sentido contrário. Fato semelhante é apresentado por Weng & Tsai 

(2009) que em seu trabalho de remediação eletrocinética de uma caulinita contaminada 

por cromo [Cr (VI) ] relataram que, mesmo com o pH da solução intersticial sendo menor 

que o PCZ do solo, o fluxo induzido foi na direção do catodo, quando era esperado no 

sentido contrário. Os autores justificaram o fluxo inverso ao esperado pela alta 

mobilidade iônica dos íons de cromo.  

 

Conforme apresentado no capítulo 2, quanto maior a diferença na concentração entre 

cátions e ânions na solução intersticial, maior será a força de arraste exercida por esses 
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íons nas moléculas de água. Dessa forma, o fluxo será na direção do catodo no caso de 

uma maior concentração de cátions e na direção do anodo em uma maior concentração 

de ânions. Diante do exposto, acredita-se que essa situação, associada a mobilidade iônica 

dos íons presentes na solução intersticial explique o sentido de fluxo apresentado nos 

experimentos realizados. 

 

Nos ensaios realizados na série com percentual inicial de sólidos igual a 20%, os valores 

iniciais de pH oscilaram entre 6,3 e 6,7. Nota-se pelo gráfico da figura 4.8 que já na 

primeira hora dos experimentos o pH foi reduzido a valores 4,2; 4,62 e 4,97 nos 

experimentos realizados com DDP iguais a 5, 10 e 15 V, respectivamente.  

 

 

Figura 4.8 – Variação do pH da água drenada (0 = 20% de sólidos). 

 

Percebe-se, ainda, que o experimento realizado com DDP igual a 15V apresentou uma 

suave, porém contínua, diminuição do pH até atingir o valor de 3,69. Já os ensaios 

realizados com DDP iguais a 5V e 10V registraram reduções do pH até aproximadamente 

4 horas de ensaio, sendo medido os valores de 4,16 e 4,38, respectivamente. Contudo, 

após esse intervalo verifica-se um ligeiro aumento do pH, sendo registrados os valores 

finais iguais a 5 e 4,5 para os experimentos de DDP iguais a 5 e 10V. Esse 

comportamento, possivelmente, está associado a migração de uma frente básica gerada 

no catodo (gerada pelo processo de eletrólise nesse eletrodo) que a partir do referido 

intervalo de tempo chegou à região do anodo, provocando assim, uma pequena elevação 
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do pH da água drenada. O mesmo fato justifica a tendência de equilíbrio do pH da água 

drenada no experimento realizado com 15V, conforme é apresentado na figura 4.8. 

 

 

4.1.3 – Variação de poropressão na base da célula  

 

Outro parâmetro avaliado durante a execução dos ensaios foi a variação de poropressão 

na base da célula eletrocinética. O registro apenas na base se deve à configuração dos 

experimentos, nos quais a drenagem ocorreu pelo topo da amostra.   

 

Torna-se importante ressaltar que o registro de poropressão foi interrompido quando os 

valores ficaram próximos a zero, por causa das limitações do transdutor de pressão 

utilizado na célula. 

 

A redução da poropressão na base da célula está associada a dois aspectos, sendo o 

primeiro o sentido do fluxo eletrocinético que é ascendente e o segundo devido à geração 

de gases promovida pela eletrolise da água próxima ao eletrodo de base. Dessa forma, o 

acompanhamento da dissipação de poropressão da base se relaciona à evolução do 

processo de adensamento da amostra e à desaturação na região próxima à base. Nesse 

sentido, ambos os processos são dependentes da densidade de corrente aplicada na 

amostra, sendo que a medida que a densidade de corrente aumenta, maiores serão a taxa 

de dissipação de poropressão e a geração de gases, conforme apresentado por Tamagnini 

et al (2010) e Hamir et al (2001). No presente trabalho, também se percebe a relação entre 

a densidade de corrente elétrica e a taxa de dissipação de poropressão. 

 

 

4.1.3.1 – Ensaios com percentual de sólidos inicial de 20 % 

 

A figura 4.9 ilustra o comportamento da poropressão na base da célula, para os ensaios 

da série realizada com percentual inicial de sólidos igual a 20%. 

 



105 

 

 

Figura 4.9 – Variação de poropressão na base (0 =20% de sólidos) 

 

Conforme dito anteriormente, devido às condições de contorno do ensaio (base sem livre 

acesso de água e drenagem no topo) esperava-se que os ensaios apresentassem reduções 

significativas nas poropressões podendo alcançar valores negativos conforme 

apresentado por Hamir et al (2001) e ilustra a figura 4.9. Mas curiosamente, o ensaio de 

controle também apresentou reduções na poropressão chegando a valores muito próximos 

de zero, fato que impossibilitou o registro desse parâmetro durante todo o ensaio. Tal fato 

se justifica por esse procedimento estar mais próximo de uma filtragem do material, dessa 

forma, a espessura final do corpo de prova foi bem pequena (aproximadamente 1 cm) o 

que acabou por facilitar a comunicação entre os dois extremos (topo e base) da célula e 

resultar em uma poropressão nula. Tal condição também foi alcançada nos demais 

experimentos, contudo o tempo necessário, para tanto, foi reduzindo à medida que ocorria 

o aumento dos valores de DDP aplicado, conforme ilustra a figura 4.9. 

 

Mais uma vez fica clara a influência do valor da DDP aplicada no ensaio, sendo que o 

ensaio com maior valor desse parâmetro alcança valores de poropressão nulos em um 

intervalo de tempo inferior. Desta forma, percebe-se que a poropressão passa a ser nula a 

partir de 2,6; 4,0 e 4,6 horas para os ensaios que utilizaram 15, 10 e 5 V, respectivamente. 
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Já no ensaio controle (0 V) o valor de poropressão aproximou-se de zero a partir de 

aproximadamente 4,8 horas de ensaio. 

 

4.1.3.2 – Comparação entre as séries 

 

A tabela 4.3 apresenta os valores de poropressão final dos ensaios, bem como o tempo 

necessário para dissipação completa da poropressão, nos casos em que isso aconteceu.  

 

Tabela 4.3 – Poropressão final e tempo para dissipação completa. 

1. Eletrodo de aço - 0 = 20% 

Ensaio V0 (V) Poropressão final (kPa) Tempo para dissipação completa (horas) 

1.1 0 0,0 4,78 

1.2 5 0,0 4,62 

1.3 10 0,0 3,97 

1.4 15 0,0 2,60 

2. Eletrodo de aço - 0 = 25% 

Ensaio V0 (V) Poropressão final (kPa) Tempo para dissipação completa (horas) 

2.1 0 6,2 - 

2.2 5 1,9 - 

2.3 10 0,0 7,86 

2.4 15 0,0 6,42 

3. Eletrodo de aço - 0 = 30% 

Ensaio V0 (V) Poropressão final (kPa) Tempo para dissipação completa (horas) 

3.1 0 6,5 - 

3.2 5 6,5 - 

3.3 10 5,6 - 

3.4 15 5,0 - 

 

Como dito anteriormente, todos os ensaios realizados com percentual inicial de sólidos 

igual a 20% apresentaram completa dissipação de poropressão na base da célula, 

alcançando a partir daí possíveis poropressões negativas motivadas pela atuação dos 

fenômenos eletrocinéticos. Tais ensaios também foram os únicos que apresentaram 
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diminuição significativa do fluxo de água drenada a partir de aproximadamente 4 horas 

de ensaio, conforme ilustra a figura 5.1, fato que está intimamente associado à completa 

dissipação de poropressão na base. Um acontecimento que contribuiu para a completa 

dissipação de poropressão nessa série de ensaios, foi a acentuada deformação 

volumétrica, o que ocasionou uma considerável aproximação entre o ponto de medida de 

poropressão de base e o canal de drenagem posicionado no topo da célula.  

Proporcionando, assim, uma possível comunicação da região de medida com o sistema 

de drenagem que estava submetidos à pressão atmosférica, justificando a poropressão 

nula até mesmo no experimento controle (0V). 

 

Para a segunda série de ensaios realizada com percentual inicial de sólidos igual a 25%, 

percebe-se que o tempo de 8 horas de ensaio foi insuficiente para a total dissipação de 

poropressão na base da célula no caso do ensaio 2.2 (DDP igual a 5V), mas verifica-se 

que houve significativa dissipação sendo alcançado o valor final de 1,9 kPa. 

 

Em todos os ensaios realizados na terceira série (0 = 30%) ocorreram apenas reduções 

nos valores de poropressão no intervalo de 1,7 a 3,2 kPa. Sendo que a maior redução (3,2 

kPa) foi registrada pelo ensaio 3.4, realizado com a maior DDP (15 V) e a menor redução 

(1,7 kPa) foi apresentada pelos ensaios 3.1 (controle – 0V) e 3.2 (que utilizou 5V). Ao 

serem comparados os gráficos de variação de poropressão e volume drenado (figuras 5.3 

e 5.8), nota-se que essa série ao final dos experimentos apresentava curvas de volume 

versus tempo nas quais o fluxo ainda era superior à 50 ml/h. Fato que aponta para a 

considerável disponibilidade de água no interior do corpo de prova ao final dos 

experimentos da terceira série, o que corrobora a pequena dissipação de poropressão na 

base da célula. Situação inversa à apresentada pela série 1, realizada com percentual 

inicial de sólidos igual a 20%, pois, nesses experimentos constata-se nas curvas de volume 

drenado versus tempo que o processo de adensamento foi praticamente concluído. 

 

O próximo item apresentará análises relacionadas às variações dos parâmetros elétricos 

registrados durante os experimentos, tais como corrente elétrica e DDP, resistência 

elétrica e condutividade elétrica do corpo de prova.  
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4.1.4 – Parâmetros elétricos: corrente, resistência e condutividade elétrica 

 

Nesse tópico serão apresentadas as variações de corrente elétrica em cada ensaio da 

primeira série, além de análises relacionadas aos valores máximo e mínimo desse 

parâmetro e às respectivas quedas de corrente. Desta forma, assim como nos tópicos 

anteriores as demais séries são apresentadas no tópico 1.4 do Anexo I. 

 

4.1.4.1 – Ensaios com percentual de sólidos inicial de 20 % 

 

O comportamento da corrente elétrica durante a série de ensaios é apresentado na figura 

4.10. Os ensaios realizados com DDP de 5 e 15 Volts, apresentam comportamento 

semelhante, sendo visualizado um aumento do valor da corrente elétrica e depois apenas 

decréscimo desse parâmetro, contudo o valor da corrente no ensaio com DDP igual a 10 

apresentou comportamento mais instável com seguidos aumentos e diminuições de 

corrente.  

 

 

Figura 4.10 – Variação de corrente elétrica (0 =20% de sólidos) 

 

A tendência de aumento de corrente, verificada em todos os experimentos, se justifica 

pela aproximação dos eletrodos e o decréscimo pelo aumento da resistência elétrica do 
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corpo de prova, devido a menor disponibilidade de água intersticial no decorrer dos 

ensaios.  

 

A razão entre a intensidade de corrente elétrica aplicada na amostra de rejeito pela área 

da seção transversal dessa amostra é denominada de densidade de corrente elétrica (J). A 

representatividade desse parâmetro é maior do que apenas a corrente elétrica isolada, pois 

estabelece a relação entre a corrente aplicada e a área de rejeito tratado. A variação da 

densidade de corrente é apresentada na figura 4.11.  

 

 

Figura 4.11 - Variação da densidade corrente elétrica (0 =20% de sólidos) 

 

O parâmetro densidade de corrente é utilizado para aferir a eficiência do processo de 

adensamento eletrocinético, assim como o gradiente de potencial elétrico. Segundo 

Fourie et al. (2007a) valores elevados de densidade de corrente tendem a secar mais 

rapidamente o solo em torno do anodo, fato que compromete a eficiência do processo 

devido à elevação da resistência elétrica nessa região, além de provocar o descolamento 

do rejeito da interface com o eletrodo. No caso específico do rejeito de mineração 

analisado, esse ressecamento se dá na região próxima ao catodo, devido ao sentido de 

fluxo eletrosmótico estabelecido. Tal fato, pode justificar o maior ressecamento do 

geossintético próximo ao catodo nos experimentos 1.4 e 2.4 (20 e 25% de sólidos) que 

utilizaram 15 volts e registraram os maiores valores de densidade de corrente. 
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A tabela 4.4 apresenta os valores máximos e mínimos de densidade de corrente e corrente 

elétrica para os experimentos da série. Logicamente, nota-se uma relação de 

proporcionalidade entre DDP e corrente elétrica, no entanto, percebe-se que a resistência 

elétrica do solo se apresenta variável para valores de tensão aplicados. Dessa forma, ao 

se dobrar o valor de tensão o mesmo não ocorre com a corrente elétrica conforme 

verificamos na tabela a seguir e na figura 4.12. 

 

Tabela 4.4 – Corrente elétrica e densidade de corrente nos ensaios com 0 = 20% 

1. Eletrodo de aço – 0 = 20% 

Ensaio 

V0 

(V) 

imáx 

(mA) 

imín 

(mA) 

iméd 

(mA) 

Jmáx 

(mA/m2) 

Jmín 

(mA/m2) 

Jméd 

(mA/m2) 

Amplitude 

de i e J (%) 

1.1 0 - - - - - - - 

1.2 5 3 1,6 2,24 169,8 90,5 127,0 46,7 

1.3 10 4,1 2,1 3,05 232,0 118,8 172,8 48,8 

1.4 15 7,8 2,5 4,75 441,4 141,5 268,4 67,9 

 

Ainda nessa tabela é considerada a diferença entre os valores máximo (imáx e Jmáx), mínimo 

(imín e Jmín) e médio (iméd e Jméd), apresentada na coluna amplitude. Verifica-se que a maior 

queda foi da ordem de 68% registrada no ensaio 1.4, seguida pelo no ensaio 1.2, com 

49% e a menor diminuição foi do ensaio 1.2 com 47%. A amplitude da densidade de 

corrente elétrica está associada ao volume de água drenado, quanto maior o volume 

drenado maior será o amento de resistência elétrica e, portanto, a maior queda de corrente. 

 

A tendência de aumento significativo dos valores de corrente elétrica apresentada 

anteriormente, nas figuras 4.10 e 4.11, são justificados pela aproximação mais acentuada 

dos eletrodos durante o processo inicial de desaguamento/adensamento do corpo de 

prova. Considerando que a resistência do rejeito pode ser expressa pela equação 5.2, vê-

se que a medida que ocorre a aproximação dos eletrodos a resistência diminui. Nessa 

equação a resistência elétrica, R, é função da resistividade elétrica do solo, ρs, distância 

entre os eletrodos, L e da área da seção transversal do corpo de prova, A. 

 

𝑅 = 𝜌𝑠
𝐿

𝐴
              (4.2) 
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Essa variação da resistência elétrica pode ser constatada pela figura 4.12, comparando os 

valores registrados de corrente elétrica, percebe-se claramente que a diminuição de um 

parâmetro está associada ao aumento do outro e vice-versa, efeito justificado pela Lei de 

Ohm. A figura 4.12, aponta que o efeito de aproximação dos eletrodos é superado pelo 

efeito de abaixamento da condutividade elétrica e, portanto, ocasionando a elevação da 

resistividade a partir de aproximadamente duas horas em todos os experimentos.  

 

 

Figura 4.12 – Variação da resistência elétrica (0 =20% de sólidos). 

 

Torna-se importante destacar que os valores de resistência elétrica foram estimados a 

partir das variações de corrente elétrica em função da diferença de potencial elétrico 

aplicado. Diante disso, os valores apresentados consideram em seu cálculo a associação 

em série da resistência elétrica dos elementos filtrantes (geossintético e papel filtro) 

utilizados no topo e base da amostra, justificando os valores elevados de resistência.  

 

Os valores iniciais de resistência elétrica apresentados na figura 4.12 foram 

aproximadamente 2381, 3500 e 5000 Ω para os experimentos 1.2; 1.3 e 1.4, 

respectivamente. Novamente, o experimento 1.3 destaca-se pelo elevado valor inicial de 

resistência elétrica, quando comparado aos demais ensaios da série. 
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O aumento da resistência elétrica do rejeito está associado à diminuição do teor de 

umidade do material e às reações físico-químicas que ocorreram durante o processo de 

desaguamento/adensamento. Um parâmetro diretamente associado a essa variação é a 

condutividade elétrica do rejeito que é apresentado na figura 4.13. 

 

A variação da condutividade elétrica do rejeito é apresentada pela figura 4.13. Assim 

como na estimativa de resistência, os valores de condutividade não descartam a 

associação dos elementos filtrantes.  

 

 

Figura 4.13 - Variação da condutividade elétrica (0 =20% de sólidos). 

 

Os valores iniciais de condutividade elétrica do corpo de prova ficaram compreendidos 

entre 1,3 e 2,4 mS/m. Tais valores da condutividade elétrica são inferiores ao limite do 

intervalo de 0,05 – 0,005 S/m, apresentado por Jones et. al (2006) como um parâmetro 

para obtenção de tratamentos de adensamento eletrocinético em solos economicamente 

viáveis. O intervalo de valores mínimos ou finais para a condutividade elétrica dos corpos 

de prova ensaiados foi de 0,09 a 0,34 mS/m.    

 

Apesar da elevação da resistência elétrica do rejeito e, consequentemente, da queda da 

densidade de corrente, o fluxo eletrocinético foi beneficiado pelo aumento do gradiente 
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de voltagem proporcionado pela aproximação dos eletrodos durante a realização dos 

experimentos. O comportamento do gradiente de potencial elétrico pode ser verificado 

pela figura 4.14. 

 

 

Figura 4.14 - Variação do gradiente de potencial elétrico (0 = 20% de sólidos). 

 

Os experimentos realizados com DDP iguais a 5, 10 e 15 V apresentavam inicialmente 

os seguintes valores de gradiente de potencial elétrico 50, 100 e 150 V/m, 

respectivamente. Esses valores sofreram elevações à medida que o processo de 

desaguamento/adensamento do rejeito era realizado atingindo valores finais de 

aproximadamente 269, 797 e 1513 V/m, para os experimentos 1.2; 1.3 e 1.4. Os 

gradientes de potencial elétrico médios para os experimentos foram 200, 547 e 912 V/m, 

para os experimentos que utilizaram 5, 10 e 15 V de DDP. 

 

4.1.4.2 – Comparação entre as séries 

 

A figura 4.15, apresenta os valores de corrente elétrica máxima registrados em cada 

ensaio das diferentes séries realizadas. Nessa figura buscou-se agrupar os valores de 

corrente em função da diferença de potencial elétrico utilizado durante os experimentos. 
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Figura 4.15 – Corrente elétrica máxima entre as séries de ensaios. 

 

Considerando os três níveis de DDP em que foram realizados os ensaios verifica-se que 

em dois deles (10 e 15 volts), o maior valor de corrente registrado foi obtido nos ensaios 

realizados com 25% de sólidos, conforme ilustra a figura a seguir.  Para o nível de DDP 

igual a 5 volts, o maior valor de corrente foi registado para o ensaio realizado com 20% 

de sólidos, sendo ele aproximadamente 1,6 vezes superior à corrente elétrica do ensaio 

realizado com 25% de sólidos. Tais valores são atribuídos pelos valores de condutividade 

de corrente elétrica máxima estimada para cada experimento, conforme aponta a figura 

4.16. 

 

 

Figura 4.16 – Condutividade elétrica máxima entre as séries de ensaios. 
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Os valores de corrente registrados no nível de DDP igual a 10V, foram aqueles que 

apresentaram menores diferenças entre os experimentos, como pode ser visto na figura 

4.15.  Tal fato, também pode ser explicado pela menor amplitude de condutividades 

estimadas nos experimentos nessa faixa de DDP, conforme apresentado na figura 4.16. 

Em contrapartida, as maiores discrepâncias entre os valores de corrente elétrica foram 

observadas nos ensaios realizados com o maior valor de DDP (15V). 

 

Quando são avaliados os valores médios de condutividade elétrica do corpo de prova nos 

experimentos realizados, verifica-se uma tendência de linearidade desse parâmetro em 

função da DDP aplicada, conforme aponta a figura 4.17. Essa tendência não é constatada 

nas demais séries de experimentos. 

 

 

Figura 4.17 – Condutividade elétrica média entre as séries de ensaios. 

 

Os valores médios de densidade de corrente elétrica registrados no decorrer dos 

experimentos são apresentados na figura 4.18. Essa figura aponta uma tendência de 

linearidade entre a densidade de corrente média e a DDP aplicada para os experimentos 

realizados com 20 e 25% de sólidos. Os valores de densidade de corrente elétrica nos 

níveis de DDP iguais a 10 e 15 V, foram superiores para os experimentos realizados na 

série de 25% de sólidos em relação às demais séries. Tal fato, justifica a proximidade do 

aumento de relativo do volume drenado entre as séries no nível de 10V e o maior aumento 

relativo da série de 25% no nível de 15V. 
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Figura 4.18 – Densidade de corrente elétrica média entre as séries de ensaios. 

 

Uma comparação entre os valores de queda da densidade de corrente elétrica durante os 

experimentos é apresentada pela figura 4.19, essa diminuição se refere à diferença entre 

os valores máximos e mínimos registrados. Nessa figura, vê-se uma tendência de aumento 

da queda de densidade de corrente com o aumento da DDP, nas séries de 20 e 25% de 

sólidos. Contudo, essa constatação não se repete na série de 30% de sólidos. 

 

 

Figura 4.19 – Amplitude da corrente elétrica nos ensaios de todas as séries. 
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4.1.5 – Consumo energético e eficiência eletrosmótica 

 

O consumo energético (E1 – kWh) em cada experimento foi estimado pela relação entre 

a diferença de potencial elétrico aplicado (V0), a corrente elétrica média (iméd) e o tempo 

do experimento (t), conforme a equação a seguir. 

 

𝐸 = 𝑉0 . 𝑖𝑚é𝑑 . 𝑡         (4.3) 

 

No intuito de estabelecer uma comparação do consumo de energia entre todos os 

experimentos, foi utilizado o tempo necessário para que cada corpo de prova atingisse o 

percentual de sólidos de 40%. Dessa forma, o valor de corrente média foi estimado 

considerando o referido intervalo de tempo. 

 

A figura 4.20 apresenta os valores de consumo de energia estimado pela equação 4.3, nela 

esse parâmetro é apresentado por níveis de potencial elétrico aplicado. A figura aponta 

que o consumo de energia nos experimentos realizados na primeira série (20% de sólidos) 

ficou compreendido entre 0,03 a 0,2 kWh, enquanto o intervalo de valores obtidos na 

segunda série (25% de sólidos) foi de 0,03 a 0,38 kWh e para a terceira série (30% de 

sólidos) os valores ficaram entre 0 e 0,16 kWh.  

 

  

Figura 4.20 – Comparação entre os valores de consumo de energia. 
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Na tentativa de estabelecer um comparativo entre as séries, o consumo de energia foi 

relacionado ao volume de água drenada, esse parâmetro, denominado E2 (kWh/m3 

drenado) é apresentado na figura 4.21. 

 

 

Figura 4.21 – Comparação entre os valores de consumo de energia por volume de água 

drenada. 

 

Com base na figura 4.21, vê-se que nos intervalos de DDP iguais a 5 e 10V, as séries 

realizadas com 20 e 25% de sólidos apresentaram consumos de energia por volume 

drenado muito próximos. Contudo, a comparação no intervalo de DDP igual a 15V torna-

se inconsistente devido ao valor de corrente elétrica registrado no experimento com 25% 

de sólidos ser muito superior aos demais.  

 

Comparando os resultados apresentados pela série de experimentos realizados com 30% 

de sólidos constata-se que ela é a menos eficiente dentre as demais, apresentando valores 

de consumo de energia superior nos níveis de 10 e 15V. Em comparação às demais séries 

verifica-se que o consumo de energia apresentado por essa série no intervalo de 5V foi 

consideravelmente inferior, tal fato se deve ao valor de intensidade de corrente elétrica 

registrado nesse experimento que foi inferior à 0,1 mA em praticamente todo o 

experimento. Tornando, dessa forma, a comparação desse experimento com os demais 

imprecisa. A tabela 4.5, apresenta os valores utilizados na equação 4.3 para a estimativa 

da energia consumida em cada experimento. 
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Quando são comparados os experimentos realizados em uma mesma série, vê-se que em 

relação ao experimento de menor DDP, os ensaios realizados com DDP iguais a 10 e 15V 

na primeira série (20%) apresentam um parâmetro E2 igual a 1,85 e 6,1 vezes maior. 

Considerando a segunda série (25%) a proporção aumenta para 5,7 e 14,3, 

respectivamente para os experimentos de iguais a 10 e 15V, respectivamente. A 

proporção aumenta significativamente quando são comparados os valores da terceira 

série, sendo que a proporção aumenta para 44,3 e 69,1 vezes o valor obtido no 

experimento realizado com 5V. 

 

Tabela 4.5 – Consumo energético estimado para os experimentos realizados na célula 

eletrocinética 1. 

Série V0 (V) 
Tempo 
(horas) 

iméd 
(mA) 

ki      

(m3/C)  
E 

(kWh) 
E2 (kWh/m3 

drenado) 

20% 

5 2,36 2,76 3,57E-08 0,03 28,08 

10 1,97 3,06 2,81E-08 0,06 51,92 

15 1,91 6,96 1,86E-08 0,20 171,83 

25% 

5 3,6 1,46 2,49E-08 0,03 29,96 

10 3,42 4,35 1,13E-08 0,15 169,46 

15 2,41 10,4 6,84E-09 0,38 428,25 

30% 

5 4,53 0,1 - 0,00 3,93 

10 3,75 2,68 1,11E-08 0,10 174,45 

15 3,22 3,24 9,50E-09 0,16 271,88 

 

 

Constam ainda na tabela 4.5 os valores estimados para o coeficiente de eficiênc ia 

eletrosmótica, ki. Trata-se de um coeficiente médio, pois, foram obtidos pela razão entre 

a corrente média atuante e a vazão eletrosmótica. A vazão eletrosmótica foi calculada 

dividindo-se o volume total drenado pelo tempo de cada ensaio. 

 

Verifica-se pela tabela que os valores estimados de ki permaneceram praticamente na 

mesma ordem de grandeza. A exceção ficou por conta dos experimentos realizados com 

DDP igual a 15V da segunda (25% de sólidos) e terceira (30% de sólidos) séries, sendo 

que os experimentos realizados nesse nível de DDP apresentaram os menores valores em 

suas respectivas séries. Em comparação entre as séries e correspondentes níveis de DDP, 

vê-se que o aumento do percentual inicial de sólidos diminuiu a eficiência eletrosmótica.  
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Não foram realizadas estimativas do coeficiente de permeabilidade eletrosmótica, ke, nos 

experimentos realizados na célula eletrocinética 1. Entende-se que por serem 

experimentos que associaram carregamento axial e processos eletrocinéticos, a estimativa 

desse coeficiente não representaria o valor real do parâmetro. 

 

 

4.2 – Ensaios de adensamento na Célula Eletrocinética 2 

 

Nessa seção serão apresentados os resultados dos experimentos de 

desaguamento/adensamento eletrocinético realizados na segunda versão da célula 

eletrocinética.  

 

Foram planejadas três séries de ensaios, buscando avaliar diferentes efeitos associados à 

alimentação de energia elétrica durante o experimento de adensamento. Essas séries serão 

descritas em maiores detalhes nos próximos itens. Diferentemente dos experimentos 

realizados na célula eletrocinética 1, já apresentados anteriormente, os ensaios realizados 

na célula eletrocinética 2 não avaliaram os efeitos associados à variação do percentual 

inicial de sólidos no processo de adensamento eletrocinético.   

 

A avaliação dos efeitos associados ao percentual inicial dos sólidos no processo de 

adensamento eletrocinético foi limitado devido aos valores iniciais de corrente elétrica 

registrados nos experimentos realizados com 20, 25 e 30 % de sólidos. Nessa faixa de 

percentual de sólidos, os valores de corrente elétrica, inicialmente registrados para os 

níveis de gradiente de potencial elétrico utilizados, ultrapassaram o limite de leitura 

imposto pelo sistema de monitoramento. Dessa forma, as séries de experimentos 

realizados na célula eletrocinética 2 foram executados apenas com o percentual inicial de 

sólidos próximo à 40%.  

 

4.2.1 – Descrição das séries de experimentos realizados 

 

A seguir serão apresentados três tópicos que descrevem cada uma das séries de 

experimentos realizados. 
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4.2.1.1 - Série de ensaios: Gradiente de Potencial Elétrico 

 

Nessa série de experimentos foram realizados ensaios que buscam avaliar o efeito do 

gradiente de potencial elétrico no processo de adensamento eletrocinético. Desse modo, 

foram idealizados experimentos utilizando 20 cm de distância entre eletrodos e 3 

diferentes níveis para o gradiente de potencial elétrico (E0) sendo eles 100, 75 e 50 V/m.  

 

Conforme já apresentado no capítulo de metodologia, nos ensaios apresentados nessa 

seção, a montagem do corpo de prova foi realizada com o rejeito em percentual inicial de 

sólidos igual a 30%. Após um período de sedimentação de 24 horas, o percentual de 

sólidos sofreu um aumento para valores próximos à 40% referentes ao início dos 

experimentos de adensamento eletrocinético. Devido a algumas variações climáticas 

durante a realização dos ensaios, o processo de sedimentação foi afetado e, 

consequentemente, houve pequenas discrepâncias quanto ao percentual inicial de sólidos, 

conforme será apresentado nos tópicos a seguir. 

 

 

4.2.1.2 – Série de ensaios: Corrente intermitente 

 

A série de ensaios apresentados nessa seção tem por objetivo avaliar os efeitos 

ocasionados pela aplicação de corrente intermitente no processo de adensamento do 

rejeito de mineração em estudo. Para isso, foram realizados 4 experimentos com o mesmo 

gradiente de potencial elétrico (E0 = 100 V/m), variando entre si apenas o intervalo de 

aplicação dos pulsos de corrente. O fator de intermitência de corrente (α) é o mesmo para 

os experimentos da série, conforme será apresentado em tópico específico, contudo os 

intervalos de pulsos de corrente são diferentes. 

 

Buscando estabelecer comparações entre estudos já realizados com mesmo intuito, foram 

escolhidos intervalos de pulsos de voltagem semelhantes aos estudados no trabalho 

desenvolvido por Mohamedelhassan e Shang (2001). Desse modo, foram adotados 

intervalos de intermitência iguais a 1/0,5; 2/1; 3/ 1,5; 4/2 (minutos ligado/minutos 

desligado). 
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4.2.1.3 – Série de ensaios: Inversão de polaridade 

 

Nessa série foram idealizadas duas formas de avaliação dos efeitos de inversão de 

polaridade, sendo uma delas aplicando a inversão de polaridade para diferentes interva los 

de tempo e outra associando a técnica de inversão de polaridade com a corrente 

intermitente. Os ensaios dessa série foram realizados com gradiente de potencial elétrico 

igual a 100 V/m, sendo a distância entre eletrodos fixa em 20 cm. 

 

Entretanto, os resultados preliminares apresentados pelos experimentos da série 

motivaram o não prosseguimento na execução dos demais experimentos que iriam 

compor esta sequência. Porque estes experimentos apresentaram volumes drenados 

consideravelmente inferiores aos registrados nas demais séries. Dessa forma, apenas três 

ensaios foram realizados nessa seção buscando averiguar a influência do intervalo de 

tempo utilizado no processo de adensamento. 

 

O intervalo de tempo utilizado na realização dos primeiros ensaios foi escolhido com base 

nos resultados apresentados na série de corrente intermitente, pelo fato de se ter pouca 

disponibilidade de amostra foi necessária a otimização dos ensaios. Em vista disso, o 

primeiro ensaio (3.1) foi realizado com a inversão de polaridade ocorrendo a cada 2 

minutos, mantendo-se o sistema desligado por 4 segundos por questões de conservação 

do equipamento. O segundo experimento (3.2) foi realizado nos mesmos padrões que o 

primeiro variando apenas o tempo para inversão, sendo ele igual a 10 minutos. 

 

Uma outra variação do ensaio foi realizada com a inversão de corrente executada 

juntamente ao efeito de corrente intermitente. Para esse ensaio (3.3) a corrente elétrica 

era mantida ligada por 2 minutos depois ocorria o desligamento do sistema por 1 minuto, 

sendo o mesmo religado com as polaridades dos eletrodos invertidas. 

 

Os resultados obtidos em cada série serão apresentados por parâmetro analisado, ou seja, 

todas as séries serão apresentadas durante a análise de um determinado parâmetro. Neste 

trabalho serão apresentados os resultados referentes ao volume drenado, corrente elétrica 

e variação do potencial elétrico no interior da amostra de rejeito. Além desses, serão 
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apresentadas as análises relacionadas ao coeficiente de permeabilidade eletrosmótica, 

variação do percentual de sólidos, consumo energético e análises químicas do rejeito após 

o processo de desaguamento/adensamento. O primeiro parâmetro a ser analisado é o 

volume drenado e será apresentado no tópico seguinte. 

 

 

4.2.2– Volume de água drenada, variação do percentual de sólidos e fluxo 

eletrosmótico induzido 

 

Em todas as análises os valores de volume de água drenada no decorrer dos experimentos 

serão expostos de duas formas, sendo a primeira o volume total drenado (soma do volume 

drenado em ambos os eletrodos) e o volume drenado em cada um dos eletrodos (anodo e 

catodo). 

 

Os registros de volume drenado, foram executados em intervalos de tempo iguais a 10 

minutos no decorrer da primeira hora de experimento, sendo adotado após esse período 

intervalos iguais a 30 minutos até a terceira hora e uma hora até o término dos 

experimentos.  

 

Torna-se importante destacar que tais registros foram interrompidos nos interva los 

compreendidos entre 10 e 22 horas e 33 e 46 horas. Estes intervalos correspondem ao 

período executado à noite. Tal procedimento foi motivado pelo efeito de sifonamento que 

impossibilitou a realização das medidas de volume drenado através da bureta digita l 

desenvolvida no decorrer da pesquisa. Outras alternativas de alimentação da bureta foram 

executadas, porém, descartadas devido a constantes oscilações apresentadas nos gráficos. 

Dessa forma, a representação do volume total drenado nos referidos intervalos de tempo 

foi realizada considerando um valor médio para cada período sem registro contínuo. 

 

4.2.2.1 - Série de ensaios: Gradiente de Potencial Elétrico 

 

A figura 4.22 apresenta o volume acumulado de água drenada e a variação do percentual 

de sólidos nos ensaios realizados com corrente constante. O volume acumulado de água 
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drenada, considera o volume drenado em ambos os eletrodos e o percentual de sólidos 

apresentado foi estimado a partir desse volume drenado, sendo assim, representa a 

variação de um percentual médio de sólidos. Os valores finais do percentual de sólidos 

medidos em estufa em três regiões distintas do corpo de prova serão apresentados 

posteriormente. 

 

 

Figura 4.22 - Volume drenado acumulado e percentual de sólidos versus o tempo (Série: 

Gradiente de Potencial Elétrico) 

 

A influência do gradiente de potencial elétrico na diferença entre os volumes de água 

drenada torna-se visível na figura 4.22 a partir dos primeiros minutos de experimento, 

quando são comparados os resultados do experimento 1.1 em relação aos demais.  

 

Assim como os resultados obtidos nos experimentos realizados na célula eletrocinética 1, 

novamente constata-se uma tendência de elevação do volume drenado em função do 

gradiente de potencial elétrico aplicado. Contudo, mais uma vez o aumento do volume 

drenado não é diretamente proporcional ao gradiente elétrico aplicado, como aponta a 

comparação entre as curvas dos experimentos 1.2 e 1.3. Nesse sentido, vê-se que no 

decorrer desses experimentos os volumes drenados se assemelham tornando-se 
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perceptível uma pequena diferença entre as curvas apenas a partir da sétima hora de 

ensaio.  

 

Em todos os experimentos apresentados na figura 4.22 constata-se um comportamento 

inicial (primeiros minutos) de aumento do fluxo representando uma contribuição da água 

presente no filtro composto pelo geossintético. Posteriormente, vê-se uma pequena 

tendência de diminuição do fluxo que se justifica pela retirada da água livre presente no 

geossintético e pela formação de um reboco na face do elemento filtrante conforme 

apresentado na figura 4.23. Esse acúmulo de partículas sólidas do rejeito na face do 

geotêxtil resulta em um mecanismo de colmatação do geossintético denominado 

cegamento (blinding) que compromete a capacidade de desaguamento do sistema 

conforme apresentado por Palmeira et al (2005). Torna-se importante relembrar que esta 

porção de água livre refere-se à água que permaneceu no geossintético após a drenagem 

da água que estava no reservatório dos drenos, conforme apresentado no capítulo de 

metodologia. Após essa tendência inicial, novamente, percebe-se o aumento do fluxo 

devido à atuação dos fenômenos eletrocinéticos.  

 

 

Figura 4.23 – Mecanismo de colmatação do geossintético (cegamento). a) Filme de 

partículas finas formado sobre o elemento filtrante (geossintético); b) Detalhe do reboco 

removido. 
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Na figura 4.23 destaca-se uma fina camada de rejeito adjacente ao elemento filtrante 

(geossintético), tem-se ainda uma pequena parte dessa camada removida (detalhe B). A 

influência da formação da fina camada de rejeito se dá na diminuição da permeabilidade 

do elemento filtrante. 

 

A variação do percentual de sólidos apresentado na figura 4.22 é reflexo do volume de 

água drenada do corpo de prova, contudo, vê-se uma maior aproximação das curvas dos 

ensaios 1.1 e 1.2, situação diferente da apresentada na análise de volume drenado. Essa 

situação é justificada pelos valores iniciais de percentual de sólidos que são diferentes 

entre os ensaios.   

 

Os valores iniciais e finais do percentual de sólidos apresentados na figura 4.22, assim 

como o volume total drenado em cada experimento são apresentados na tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6 – Volume drenado e percentual de sólidos. (Série: gradiente de potencial 

elétrico). 

Ensaio 
E0 

(V/m) 

0 

(%) 

final 

(%) 

Volume drenado (ml) 

Anodo  Catodo Total 

1.1 100 40,9 61,2 4796,0 206,0 5002,0 

1.2 75 40,7 59,2 4280,0 297,0 4577,0 

1.3 50 39,1 52,8 3531,0 862,7 4393,7 

 

Nota-se pelos valores apresentados na tabela que, em relação ao menor volume drenado 

(ensaio 1.3 com 4393,7 ml), houve um aumento de aproximadamente 13,8% para o 

experimento 1.1 (que apresentou 5002 ml drenado) e de pouco mais de 4,2% para o ensaio 

1.2 (no qual foi drenado 4577 ml). 

 

O experimento 1.1, realizado com o maior gradiente de potencial elétrico foi o único da 

série que atingiu um percentual final de sólidos superior à 60%, de acordo com a tabela 

4.6. O aumento desse parâmetro em cada um dos experimentos foi de 20,3; 18,5 e 13,7 

pontos percentuais nos experimentos 1.1, 1.2 e 1.3, respectivamente. 
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Entretanto, os percentuais de sólidos apresentados na tabela 4.6 foram apenas médias 

estimadas com base no volume total drenado. Sabe-se que devido ao sentido de fluxo 

imposto pela eletrosmose, o percentual de sólidos ao final do experimento será função da 

posição analisada em relação aos eletrodos. Dessa forma, ao final de todos os 

experimentos, foram realizadas medidas do percentual de sólidos baseadas no teor de 

umidade obtido em estufa em três regiões distintas do corpo de prova, que são retratadas 

para o experimento 1.1 na figura 4.24.  

 

 

Figura 4.24 – Variação do percentual de sólidos ao final do experimento 1.1. (Série 

Gradiente de Potencial Elétrico) 

 

Tais regiões eram uma próxima a cada eletrodo e uma na região central do corpo de prova, 

sendo ainda coletadas amostras no topo e base do corpo de prova. Em cada região foram 

coletadas três amostras, uma próxima ao centro da célula e outras duas próximas às bordas 
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da célula eletrocinética, totalizando assim nove pontos de análise para o topo e mais nove 

para a base da amostra que são retratados nas figuras a seguir. 

 

Percebe-se pela figura que a região próxima ao anodo apresentou os maiores percentuais 

de sólidos ao final do experimento, apresentando valores próximos à 63% na base e entre 

60 e 63% no topo da amostra.  

 

A região central do corpo de prova registrou valores compreendidos entre 57 a 62% no 

topo da amostra e de 56 a 61% na base, foi verificada a redução do percentual no sentido 

do centro para as bordas da célula eletrocinética. Condição justificada pela perda do 

contato entre a amostra de rejeito e o eletrodo na região mais superficial da amostra, 

conforme verifica-se pela figura 4.25. Fato que prejudicou a drenagem nessa região da 

amostra em relação à base do corpo de prova.   

 

Figura 4.25 – Desprendimento da porção superficial da amostra de rejeito em relação ao 

eletrodo na região do anodo. (Experimento 1.1 – 100 V/m) 

 

Comparando as três regiões analisadas vê-se que a região próxima à base do catodo foi 

aquela que permaneceu mais úmida ao final do experimento e, portanto, com o menor 
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percentual de sólidos. Ao final dos experimentos, a referida região apresentou valores 

compreendidos entre 58 e 63% no topo e próximos a 57% na base. Tal situação está 

relacionada à elevação da resistência elétrica da porção de rejeito próxima ao anodo e à 

perda de contato da interface rejeito/eletrodo, apresentada na figura 4.25, resultando na 

diminuição da eficiência do processo eletrocinético ao longo do tempo. 

 

Percebe-se ainda, tanto em relação ao topo quanto a base, uma redução do percentual de 

sólidos à medida que se aproxima das bordas da célula eletrocinética. Fato que pode estar 

associado à uma distribuição não homogênea do campo elétrico no interior da amostra, 

resultado da configuração do suporte utilizado para armazenar o eletrodo. Os valores 

finais do percentual de sólidos da amostra utilizada no experimento 1.2 são apresentados 

na figura 4.26. 

 

 

Figura 4.26 – Variação do percentual de sólidos ao final do experimento 1.2. (Série 

Gradiente de Potencial Elétrico) 
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Nessa figura verifica-se mais uma vez que a parcela superficial da amostra é mais seca, 

ou seja, apresenta maiores percentuais de sólidos. Tal situação já era esperada para todos 

os experimentos em virtude da atuação da força da gravidade e do ressecamento 

proporcionado pela evaporação na superfície da amostra. 

 

Outro fato que se repete é o maior ressecamento da amostra na região próxima ao anodo, 

em relação às demais analisadas. Nessa região, os registros finais apontam valores 

próximos à 62% no topo da amostra e compreendidos entre 60 e 61% na base. 

 

Já a região central do corpo de prova apresentou percentuais na faixa de 55 a 60% tanto 

na base quanto no topo da amostra, novamente apontando para uma redução desse 

parâmetro à medida que se aproxima das bordas da célula. Mais uma vez a região próxima 

ao catodo apresentou os menores percentuais de sólidos ao final do experimento, foram 

apresentados valores entre 58 e 59% no topo e 55 e 57% na base dessa região. 

 

A figura 4.27 retrata a variação do percentual de sólidos no interior da amostra de rejeito 

utilizada no experimento 1.3.  

 

Em relação aos demais experimentos, constata-se que ele apresentou a maior faixa de 

variação do parâmetro com valores compreendidos entre 46 e 60% de sólidos. Desse 

modo, esse foi o experimento que apresentou maior heterogeneidade entre os valores de 

percentual registrados, anotando os menores valores na base da região central e os 

maiores no topo da região do anodo. 

 

A região adjacente ao anodo apresentou percentuais de sólidos entre 58 e 60% de sólidos 

no topo da amostra e na base valores no intervalo de 57 a 59%. O centro da amostra 

registrou valores próximos à 51% no topo e compreendidos entre 46 e 51% na base do 

corpo de prova. Enquanto que os percentuais anotados na porção próxima ao catodo 

foram próximos à 57% no topo e compreendidas entre 50 e 53% na base da amostra. 

 

Em todos os experimentos as regiões próximas ao anodo e ao centro da amostra foram 

aquelas que apresentaram menores percentuais de sólidos ao final do experimento. 
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Situação já esperada por serem regiões mais afastadas das fronteiras drenantes e pela 

elevada queda de voltagem na interface eletrodo/rejeito que será abordada em tópicos 

futuros. 

 

 

Figura 4.27 – Variação do percentual de sólidos ao final do experimento 1.3. (Série 

Gradiente de Potencial Elétrico) 

 

Contudo, verificou-se que o aumento do gradiente de potencial elétrico promoveu a 

redução da região com menores percentuais elétricos, localizada no centro da amostra, 

tornando a amostra mais homogênea. Fato que pode ser observado pela maior 

proximidade entre os percentuais de sólidos registrados nas três regiões pelo experimento 

1.1 e maior discrepância entre os valores apresentados pelo experimento 1.3. 
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Outra conclusão que pode ser retirada dos valores de percentual de sólidos apresentados 

é a efetividade da atuação dos fenômenos eletrocinéticos no processo de 

desaguamento/adensamento do rejeito de mineração. Conclusão embasada nos valores 

finais do percentual de sólidos na região próxima ao catodo registrados nos experimentos 

1.1 e 1.2 em relação aos valores obtidos no ensaio 1.3. Pois, como será apresentado a 

seguir, o volume drenado pelo catodo no experimento 1.3 é bem superior aos demais, 

todavia, o percentual de sólidos na região do catodo é próximo em todos os experimentos, 

sendo inclusive superior no experimento 1.1. 

 

Ao serem comparados os volumes drenados em cada um dos eletrodos, mais uma vez o 

fluxo eletrosmótico foi estabelecido no sentido do anodo, e a efetividade da atuação dos 

fenômenos eletrocinéticos torna-se ainda mais evidente durante a execução dos ensaios, 

conforme vê-se nas figuras 4.28 e 4.29.  

 

 

Figura 4.28 - Volume drenado versus o tempo em cada eletrodo (Série: Gradiente de 

potencial elétrico) 



133 

 

 

Figura 4.29 - Volume de água drenada nos eletrodos (Gradiente de potencial elétrico) 

 

Na primeira figura, tem-se que os gráficos de cores iguais compõem o mesmo 

experimento, os gráficos que apresentam volumes drenados maiores representam o fluxo 

no anodo, enquanto os inferiores são os volumes drenados no catodo. Essa efetividade é 

verificada quando é comparado o efeito do gradiente de potencial elétrico no fluxo de 

água em cada eletrodo. Avaliando as curvas do ensaio 1.1 (100V/m) tem-se que a 

diferença do fluxo eletrosmótico entre os eletrodos torna-se perceptível a partir de 12 

minutos de ensaio (0,2 hora), sendo que o fluxo no catodo se torna praticamente nulo a 

partir de 2 horas.  

 

Os tempos registrados para o experimento 1.2 (75 V/m) foram semelhantes aos já 

apresentados pelo ensaio 1.1, diferindo em apenas uma hora para término do fluxo no 

catodo. Já a comparação entre o fluxo nos eletrodos do ensaio 1.3 (50 V/m), mostra que 

o fluxo de água no anodo torna-se maior que o verificado no catodo a partir de 

aproximadamente 48 minutos de ensaio (0,8 hora) e o fluxo é anulado no catodo a partir 

de aproximadamente 30 horas de ensaio.   

 

Constata-se ainda, a partir da figura 4.29, que o volume total drenado no anodo pelo 

ensaio 1.3 foi superado pelo experimento 1.1 durante o intervalo de 10 a 22 horas, 

enquanto o experimento 1.2 demandou aproximadamente 30 horas para superar o mesmo 

volume. 
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Os valores drenados em cada eletrodo são apresentados na figura 4.29. Comparando os 

volumes drenados pelo anodo, vê-se que os valores obtidos pelos ensaios 1.1 e 1.2 

apresentaram respectivamente um aumento de 35,8 e 21,2% em relação ao experimento 

1.3 que obteve o menor volume drenado.  

 

Avaliando apenas os volumes drenados no catodo, conforme ilustra a figura 4.29, mais 

uma vez nota-se claramente a influência do gradiente de potencial elétrico utilizado, pois 

a medida que o gradiente subiu o volume drenado no anodo aumentou e o volume drenado 

pelo catodo diminuiu. Desse modo, o volume drenado no catodo pelo experimento 1.3 foi 

aproximadamente 4,2 e 2,9 vezes superior aos apresentados pelos experimentos 1.1 e 1.2, 

respectivamente. 

 

A variação da taxa de fluxo no anodo no decorrer dos experimentos é apresentada na 

figura 4.30, nela torna-se clara que em diversos momentos o fluxo eletrosmótico foi muito 

próximo em todos os experimentos em diversos momentos, fato que já era visto pela 

semelhança entre as inclinações das curvas de volume drenado acumulado apresentadas 

na figura 4.28.  

 

 

Figura 4.30 – Variação da taxa de fluxo no anodo versus o tempo (Série: Gradiente de 

Potencial Elétrico) 
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Destaca-se, mais uma vez, que os valores de fluxo apresentados na figura, durante os 

intervalos de 10 a 22 e 33 a 46 horas serão iguais por serem valores médios. Contudo, 

analisando o período compreendido entre 22 e 33 horas, no qual a leitura periódica foi 

retomada, vê-se uma semelhança entre os valores de fluxo em todos os experimentos. 

Desse modo, a influência do gradiente de potencial elétrico no fluxo eletrosmótico só foi 

perceptível durante as primeiras 12 horas de ensaio. 

 

Conforme discutido anteriormente, verifica-se que os primeiros valores de fluxo, 

estimados com base nos primeiros minutos dos ensaios, são muito superiores aos demais 

valores apresentados no decorrer dos experimentos, fato que está associado a 

disponibilidade de água presente no geossintético utilizado como elemento filtrante e à 

formação do filter cake. Entretanto, a figura deixa clara a influência do gradiente de 

potencial elétrico nesse momento, quando são comparados os valores do ensaio 1.1 que 

foi aproximadamente o dobro dos demais. 

 

Os gráficos da figura 4.30, mostram que nas primeiras 12 horas o fluxo eletrosmótico 

sofreu oscilações em todos os experimentos, apresentando momentos de redução e 

elevação do fluxo.  Diante disso, vê-se que o experimento 1.1 foi o que apresentou 

menores oscilações no decorrer do experimento, sendo destacada uma redução 

significativa no intervalo de 2,5 horas. 

 

Os experimentos foram finalizados com taxas de fluxo iguais a 20, 17 e 27 ml/h 

respectivamente nos ensaios 1.1, 1.2, e 1.3. A redução é reflexo de diferentes fatores, tais 

como o ressecamento do rejeito na região próxima aos eletrodos, o aumento da resistência 

elétrica do rejeito com consequente queda da corrente elétrica, a diminuição do gradiente 

de potencial elétrico devido à separação entre o eletrodo e o rejeito. Estes fatores serão 

discutidos em tópicos seguintes.  

 

4.2.2.2 – Série de ensaios: Corrente intermitente 

 

Os gráficos volume total acumulado de água drenada em cada um dos ensaios realizados 

na série que utilizou a técnica de corrente intermitente são apresentados na figura 4.31. 



136 

 

Todos os experimentos dessa série foram realizados com gradiente de potencial elétrico 

igual a 100V/m.  

 

 

Figura 4.31 – Volume drenado vesus o tempo (série: Corrente Intermitente x Gradiente 

de potencial elétrico) 

 

Nessa figura, os valores da série são comparados com dois dos ensaios (1.1 e 1.3) 

realizados com corrente constante e que representam os limites superior e inferior dos 

resultados obtidos na citada série. Constata-se que todas curvas de volume versus tempo 

dos experimentos realizados com corrente intermitente ficaram compreendidas entre as 

curvas dos experimentos da série de gradiente de potencial elétrico, além disso, vê-se a 

mesma tendência entre os todos os experimentos realizados. 

 

Mais uma vez, percebe-se claramente que os gráficos apresentam inclinações muito 

próximas no período compreendido entre 22 e 33 horas tal fato é justificado pela 

proximidade dos valores do fluxo de água.  

 

A figura 4.32 apresenta apenas as curvas de volume acumulado e percentual de sólidos 

versus o tempo para os ensaios realizados com corrente intermitente. Nesta figura, pode-

se constatar que, com exceção do ensaio 2.1 (1 on/ 0,5 off), os demais ensaios apresentam 
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curvas que são praticamente idênticas durante a primeira hora de ensaio. A partir desse 

intervalo de tempo, percebe-se uma pequena variação dos volumes drenados em cada um 

dos ensaios, mas um comportamento bem aproximado entre as inclinações de cada curva.  

 

 

Figura 4.32 – Volume drenado acumulado e percentual de sólidos versus o tempo (série: 

Corrente Intermitente) 

 

Nessa figura é possível perceber que os resultados dessa série de ensaios foram muito 

próximos no decorrer de todo o experimento. Têm-se que o ensaio 2.1 justifica a obtenção 

do pior resultado devido aos primeiros momentos do experimento, no interva lo 

compreendido até aproximadamente 2 horas. Durante esse intervalo, nota-se que o fluxo 

de água foi bem inferior aos apresentados pelos demais ensaios e que a partir desse 

momento o volume drenado se aproxima dos outros experimentos realizados.    

 

Já o ensaio 2.2 apresentou maiores volumes drenados desde os momentos iniciais do 

experimento, sendo alcançado pelo ensaio 2.4 entre o intervalo de 10 a 30 horas e 

mostrando-se novamente superior a partir de 30 horas, não sendo alcançado por nenhum 

experimento até o final.  
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As curvas de variação do percentual de sólidos em função do tempo foram muito 

próximas, assim como as curvas de volume acumulado drenado. Percebe-se através da 

figura 4.32 nenhum dos experimentos ultrapassou o percentual final de sólidos igual a 

60%, conforme mostrado na tabela 4.7. Os maiores aumentos do percentual de sólidos 

foram obtidos pelos experimentos 2.1 e 2.4, com aproximadamente 17,7 e 17,6 pontos 

percentuais, respectivamente. Sendo tais valores reflexo do volume de água drenada. 

 

 Tabela 4.7 – Volume drenado e percentual de sólidos. (Série avaliando o efeito da 

corrente intermitente). 

2. Corrente Intermitente – E0 = 100 V/m 

Ensaio 
0 
(%) 

final 

(%) 

Intermitência 
(min) Volume drenado (ml) 

Ligado Desligado Anodo Catodo Total 

2.1 40,55 56,7 1 0,5 3565,0 881,0 4446,0 

2.2 40,54 58,2 2 1 4217,0 543,0 4760,0 

2.3 40,99 57,5 3 1,5 4023,0 426,0 4449,0 

2.4 41,35 58,9 4 2 4169,3 353,8 4523,1 
 

 

A tabela também apresenta os valores drenados em cada eletrodo e a soma desses 

volumes. Uma comparação entre os valores de volume total drenado nos ensaios 

realizados com corrente constante e intermitente é apresentada na figura 4.33.  

 

 

Figura 4.33 – Volume total drenado (séries: Gradiente de potencial elétrico e Corrente 

Intermitente) 
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Pelo fato de se ter valores muito próximos, como foi visto nos gráficos anteriores, essa 

comparação fica muito difícil. Fato que justifica a utilização da figura 4.33. 

 

Conforme já apresentado em análises anteriores, os experimentos 1.1 e 1.3 são novamente 

utilizados na figura 4.33 como parâmetros de comparação entre os limites inferior e 

superior obtidos nos experimentos com corrente contínua. Dessa forma, o menor volume 

apresentado foi obtido pelo ensaio 1.3 e o maior pelo ensaio 1.1. 

 

Considerando apenas os experimentos realizados com corrente intermitente, percebe-se 

que os ensaios 2.1 e 2.3 apresentam volumes drenados praticamente iguais. Em relação 

ao menor valor de volume drenado (ensaio 2.1), constata-se um aumento de 

aproximadamente 2% para o ensaio 2.4 e 7% para o ensaio 2.2, sendo esse o maior valor 

encontrado. Já quando são comparados os resultados obtidos na série de 2 (corrente 

intermitente), com o ensaio realizado com corrente constante e mesmo gradiente de 

voltagem (ensaio 1.1), têm-se uma diminuição do volume total drenado da ordem de 11,1; 

4,8; 11,1 e 9,6% para os ensaios 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, respectivamente. Desse modo, a 

técnica de corrente intermitente não foi positiva quando é avaliado apenas o volume total 

drenado. No entanto, essa comparação deve ser embasada na relação de volume drenado  

por consumo de energia. Este comparativo será apresentado em outro tópico do capítulo.  

 

No que tange o acompanhamento da variação do percentual de sólidos apresentado na 

figura 4.32, estimado a partir do volume drenado em cada experimento, verificou-se, na 

série anterior, que ele não representa corretamente a condição final da amostra de rejeito. 

Em vista disso, a representação da variação desse parâmetro ao final de cada experimento 

é realizada pela figura 4.33. Nesta, são apresentados gráficos da distribuição do 

percentual de sólidos no interior da amostra, estimado ao final de cada experimento de 

forma semelhante à série anterior. A figura apresenta o resultado de todos os 

experimentos divididos em base e topo da amostra. 

 

A partir da figura 4.34, percebe-se que os experimentos que apresentaram maiores 

elevações do percentual de sólidos foram o ensaio 2.2 e 2.4, resultado já esperado pelo 

fato de terem apresentados os valores volumes drenados na série analisada. Os resultados 
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apresentados por esses dois experimentos foram bem próximos, conforme pode ser visto 

nesta figura. 

 

 

Figura 4.34 – Variação do percentual de sólidos dos experimentos da série Corrente 

Intermitente. 
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O percentual de sólidos no experimento 2.2 foi da ordem de 63 e 62% no topo e na base 

da região do anodo, sendo essa a região com maiores percentuais de sólidos em todos os 

experimentos. A região central do corpo de prova apresentou valores compreendidos 

entre 54 e 58% na base, enquanto o topo registrou valores entre 54 e 59%. Nesse mesmo 

experimento, os valores obtidos na região do catodo foram da ordem de 58% no topo e 

na base permaneceram no intervalo de 53 a 56%. 

 

O experimento 2.4, também retratado na figura 4.33, apresentou valores da ordem de 58% 

na base da região próxima ao catodo e 54% à base dessa área. Enquanto a região central 

registrou valores próximos à 57% no topo e compreendidas entre 54 e 57% na base da 

célula. Já a porção de rejeito próxima ao anodo, exibiu valores finais de percentual de 

sólidos próximos a 62 e 63% próximos à base e o topo da região, respectivamente. 

 

A amostra que apresentou maiores variações de percentual de sólidos em seu interior foi 

a utilizada no experimento 2.1, conforme aponta a figura 4.34. Nesta constata-se o 

percentual de sólidos na região do anodo foi de aproximadamente 60% tanto na base 

quanto no topo. A região central do corpo de prova registrou valores compreendidos entre 

53 e 56% na base e 52 e 58% no topo da amostra. Já a porção de rejeito próxima ao catodo 

apresentou valores que foram próximos a 57% no topo e 54% na base. 

 

A figura 4.34 aponta ainda, que o experimento 2.3 obteve valores finais de percentagem 

de sólidos contidos entre 60 e 62% no topo e base da amostra próxima ao anodo. Os 

valores registrados na região central variaram entre 52 e 57% no topo e 54 e 56% 

próximas à base. Já os percentuais medidos na amostra adjacente ao catodo foram 

próximos a 58% no topo e permaneceram entre 53 e 55% na base. 

 

Os gráficos de volume drenado versus o tempo para cada um dos eletrodos são 

apresentados na figura 4.35. Foi verificado, durante a realização dos ensaios, que quanto 

maior o intervalo de intermitência, mais rapidamente as diferenças entre os fluxos dos 

eletrodos eram estabelecidas. Deste modo, os ensaios 2.1 e 2.2, demandaram 

aproximadamente 1 hora de execução para que houvesse distinção entre os valores 
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drenados em cada eletrodo. O ensaio 2.3 precisou apenas de 18 minutos e 12 minutos foi 

o tempo necessário no ensaio 2.4.  

 

 

Figura 4.35 – Volume drenado versus o tempo em cada eletrodo (série: Corrente 

Intermitente) 

 

Percebe-se a partir dos gráficos de volume drenado no anodo, apresentados na figura 4.35, 

que a discrepância entre os volumes drenados em cada experimento tornou-se maior do 

que a análise realizada com o volume total drenado, fato associado à contribuição do fluxo 

no catodo.  

 

A figura 4.36 apresenta o volume total drenado em cada eletrodo para todos os ensaios 

da série de corrente intermitente. Nessa figura, nota-se, claramente, que à medida que o 

intervalo de intermitência aumenta, o volume drenado pelo catodo diminui. A análise 

anterior pode contribuir para elucidação desse fato, ou seja, como os ensaios com maior 

intervalo de intermitência foram aqueles que mais rapidamente apresentaram 

diferenciações entre os volumes drenados nos eletrodos, conclui-se que nesses ensaios 

houve um maior adensamento/desaguamento do rejeito junto ao catodo. Contribuindo , 

dessa maneira, para uma redução da permeabilidade do rejeito próximo a esse eletrodo e, 
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consequentemente, para o fluxo ser decrescente no catodo à medida que os ensaios 

aumentavam o tempo de intermitência.  

 

 

Figura 4.36 - Volume de água drenada em cada eletrodo (Série: Corrente Intermitente) 

 

Analisando apenas o volume drenado no anodo, constata-se que novamente o ensaio 2.1 

foi o que apresentou pior desempenho, sendo interessante destacar a proximidade dos 

volumes drenados pelos ensaios 2.2 e 2.4. Em comparação ao experimento 2.1, têm-se 

um aumento do volume drenado da ordem de 18,3, 12,9 e 17% para os ensaios 2.2, 2.3 e 

2.4, respectivamente.  

 

A figura 4.37 apresenta as variações do fluxo eletrosmótico induzido no sentido do anodo 

para todos os experimentos realizados na presente série. Assim como nos experimentos 

da série anterior, vê-se uma primeira taxa de fluxo bem superior às demais, novamente 

associada à água retida no dreno geossintético. Tais valores foram iguais a 264, 930, 960 

e 1050 respectivamente para os experimentos 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Destaca-se, portanto, o 

valor bem inferior apresentado pelo experimento 2.1 em relação aos demais. 

 

Assim como nos experimentos da série anterior, os ensaios 2.1 e 2.3 apresentaram 

oscilações nas primeiras horas de ensaio, contudo, os valores de fluxo foram próximos a 
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partir de 8 horas de ensaio, conforme aponta a figura 4.37. Os experimentos foram 

encerrados com fluxos induzidos iguais a 46, 22, 22 e 28 ml/h, para os ensaios 2.1, 2.2, 

2.3 e 2.4, respectivamente.  

 

 

Figura 4.37 – Variação da taxa de fluxo no anodo versus o tempo (Série: Corrente 

intermitente) 

 

 

4.2.2.3 – Série de ensaios: Inversão de polaridade 

 

Por questões de comparação às demais séries já apresentadas, a figura 4.38 apresenta os 

gráficos de volume drenado versus o tempo para os ensaios da presente série e os ensaios 

2.2, 1.1 e 1.3, sendo esses os experimentos que apresentaram os melhores resultados de 

cada série (1.1 e 2.2) e o pior entre todos os ensaios (1.3). 

 

Através da figura 4.38, percebe-se que os experimentos realizados com inversão de 

polaridade apresentam curvas de volume drenado versus o tempo com comportamentos 

semelhantes às demais séries. No entanto, os volumes drenados nessa série foram bem 

inferiores em relação as demais séries, levando em consideração que o pior resultado 

apresentado até agora era o obtido no ensaio 1.3. 
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Percebe-se ainda, nesta figura, que o aumento do tempo de inversão contribuiu 

positivamente, pelo fato de que o aumento desse parâmetro acarretou a elevação do 

volume drenado acumulado. Mas esta elevação não foi suficiente para alcançar o volume 

total drenado nas demais séries. 

 

 

Figura 4.38 – Volume drenado versus o tempo (série: Inversão de Polaridade) 

 

A figura 4.39, mostra o volume drenado acumulado e a variação do percentual de sólidos 

em função do tempo, considerando apenas a série de inversão de polaridade. 

 

Depreende-se pela figura 4.39, que o percentual de sólidos final dos experimentos foi da 

ordem de 55%, sendo que o maior aumento foi verificado no experimento 3.2 que 

apresentou uma elevação de 15 pontos percentuais ao final do experimento, seguido pelo 

experimento 3.1 que alcançou 14 pontos percentuais e por fim o experimento 3.3 que 

obteve um aumento de 12 pontos percentuais. 

 

Em virtude da sobreposição dos gráficos apresentados na figura 4.39, torna-se difícil a 

visualização dos valores finais registrados em cada experimento. Buscando apresentar de 
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forma mais clara os valores finais registrados em cada experimento, apresenta-se abaixo 

a tabela 4.8.  

 

 

Figura 4.39 – Volume drenado acumulado e percentual de sólidos versus o tempo (série: 

Inversão de Polaridade) 

 

Tabela 4.8 – Volume drenado e percentual de sólidos. (Série Inversão de polaridade). 

3. Inversão de corrente (E0 = 100V/m) 

Ensaio 
0 

(%) 

final 

(%) 

Intermitência (min) Intervalo para 

inversão (min) 

Volume drenado (ml) 

Ligado Desligado  Anodo Catodo Total 

3.1 40,6 54,6 - - 2 1978 1924 3902 

3.2 41,7 56,7 - - 10 2046 1992 4038 

3.3 40,8 53,0 2 1 - 1774 1762 3536 

 

Percebe-se, a partir dos dados apresentados, que a associação das técnicas de inversão de 

polaridade e corrente intermitente não foi benéfica considerando apenas o volume total 

drenado como parâmetro de avaliação e o intervalo de tempo utilizado.  
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Os volumes drenados nos ensaios realizados com inversão de polaridade são apresentados 

na figura 4.40.  

 

 

Figura 4.40 - Volume total drenado (Série: Inversão de Polaridade) 

 

Nessa figura (figura 4.40) são feitas comparações entre os volumes drenados nos 

experimentos 1.1, 1.3 e 2.2 em relação aos experimentos da presente série. Os resultados 

mostram que respectivamente os experimentos 3.1, 3.2 e 3.3, alcançaram 

aproximadamente 89, 92 e 80,5% do valor obtido no ensaio 1.3, realizado com gradiente 

de potencial elétrico que é metade dos ensaios da série. Quando tais valores são 

comparados com o ensaio 1.1, verifica-se que o volumes drenados nos ensaios 3.1, 3.2 e 

3.3 corresponde a 78, 81 e 71% ao alcançado no ensaio da primeira série. 

 

Comparando os ensaios 2.2 e 3.3, os quais são semelhantes do ponto de vista de utiliza rem 

o mesmo intervalo de corrente intermitente, vê-se que ao associar a inversão de polaridade 

no processo de drenagem ocorreu uma considerável diminuição do fluxo eletrosmótico. 

No entanto, deve-se averiguar a relação de consumo energético associado para que seja 

alcançada uma conclusão sobre a eficiência do procedimento. Nesse caso, o ensaio 3.3 

apresentou um volume final drenado que corresponde aproximadamente à 74,28% do 

obtido no ensaio 2.2. 
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Assim como nas demais séries já apresentadas, os ensaios que apresentaram os maiores 

volumes drenados alcançaram os maiores valores de percentual de sólidos ao final dos 

experimentos, conforme verificado na figura 4.39. Dessa forma, os experimentos 

realizados com a técnica de inversão de polaridade foram aqueles que resultaram em 

menores percentuais de sólidos dentre todas as séries realizadas, conforme visto na figura 

4.41. 

 

 

Figura 4.41 – Variação do percentual de sólidos dos experimentos da série Inversão de 

Polaridade. 

 

A partir da figura (4.41) pode-se perceber que região central da amostra foi aquela que 

alcançou menores percentuais de sólidos ao final de todos os experimentos. Fato 
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justificado pela característica da técnica de inversão de polaridade, que permite a inversão 

do fluxo eletrosmótico em determinados intervalos de tempo. Promovendo, dessa forma, 

maior desaguamento em ambos os eletrodos posicionados nas extremidades do corpo de 

prova.  

 

O experimento 3.1, realizado com intervalos de inversão de polaridade iguais a 2 minutos, 

registrou valores de percentual de sólidos compreendidos entre 56 e 60% próximos ao 

topo da região do anodo e entre 55 e 57% na base dessa região. Foram anotados valores 

entre 50 e 58% no topo e 50 e 55% na base da porção central da amostra. 

 

A figura 4.41 retrata ainda o experimento 3.2, que apresentou os maiores valores de 

volume drenado dentre os ensaios da série. Em comparação aos demais experimentos, o 

maior volume drenado é refletido na condição de maior homogeneidade da amostra ao 

final do experimento.  

 

Vê-se, por esta figura, que os percentuais de sólidos alcançados nas regiões próximas aos 

eletrodos não apresentam variações como os demais experimentos e a região com 

menores percentuais de sólidos são delimitadas às laterais da região central. Na área 

adjacente ao anodo os valores ficaram contidos no intervalo de 56 a 58% na base e 53% 

na base, enquanto o material próximo ao anodo apresentou valores entre 54 e 57% na 

base e 57 e 58% no topo da amostra. A região central da amostra obteve valores 

compreendidos entre 51 e 55% e 47 e 55% na base e topo, respectivamente. 

 

O menor volume drenado foi registrado pelo experimento 3.3 que também retrata tal 

condição no percentual de sólidos relativamente baixo apresentando em uma região 

abrangente no centro da amostra. Nessa região o registro aponta valores que variaram 

entre 51 e 53% na base e 45 e 56% no topo da amostra.   

 

Nesse mesmo experimento, valores mais elevados foram registrados nas regiões próximas 

aos eletrodos. Contudo, tais áreas eram muito estreitas, sendo esse o resultado do baixo 

volume de água drenada no experimento. Na região próxima ao anodo foram obtidos 

valores entre 53 e 56% na base e 56 e 57% no topo da amostra. Já os valores registrados 
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próximos ao catodo foram da ordem de 57% no topo e ficaram contidos entre 52 e 56% 

na base. 

 

A proximidade do percentual final de sólidos entre as regiões próximas aos eletrodos, se 

difere das demais séries apresentadas em virtude do volume de água drenado em ambos 

os eletrodos conforme será constatado no decorrer do capítulo. 

 

Os volumes drenados por cada um dos eletrodos são apresentados na figura 4.42. O que 

se verifica é que devido à técnica utilizada, os volumes drenados são muito semelhantes , 

tornando complicada a análise de todos os gráficos juntos. Dessa forma, são apresentados 

dois gráficos nessa figura que apresentam o comportamento de cada eletrodo 

separadamente. 

 

Os volumes drenados pelo anodo são bem distintos, como se vê na figura 4.42 A. Por 

meio da análise dessa figura, percebe-se que o efeito da associação das técnicas de 

inversão de polaridade e corrente intermitente diminuiu o fluxo eletrosmótico, 

principalmente nas primeiras horas de experimento, fato já constatado anteriormente.  

Contudo, torna-se necessária a comparação entre o volume drenado e o consumo 

energético de cada experimento para que as eficiências dos processos sejam comparadas.  

 

A partir da figura 4.42 B, nota-se uma maior proximidade entre os gráficos apresentados 

pelo catado em todos os ensaios da série. Sendo que o ensaio 3.2 se diferencia dos demais 

a partir da décima sétima hora de experimento, tornando-se o maior volume drenado entre 

os experimentos da série.   

 

Já os resultados apresentados pelos experimentos 3.1 e 3.3 são muito próximos até 

vigésima quinta hora de experimento, quando se observa, pela inclinação do gráfico, uma 

redução significativa do fluxo eletrosmótico do primeiro experimento em relação aos 

demais. 
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Figura 4.42 - Volume drenado em cada eletrodo versus o tempo. A) Anodo e B) Catodo 

(Série: Inversão de Polaridade) 

 

A partir da figura 4.42, constata-se que o aumento do tempo de inversão de polaridade 

contribuiu para um sensível aumento do volume drenado em ambos os eletrodos. A seguir 

serão apresentados na figura 4.43 o volume total drenado em cada um dos eletrodos. 
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Figura 4.43 - Volume de água drenada em cada eletrodo (Série: Inversão de Polaridade) 

 

Torna-se mais clara a comparação entre os volumes drenados em cada eletrodo a partir 

da figura 4.43. Por meio dela, vê-se que o volume final drenado foi superior no anodo em 

relação ao catodo para todos os experimentos. Acredita-se que essa diferença se deva às 

reações químicas que ocorreram inicialmente em torno dos eletrodos.  

 

A nomeação de catodo e anodo durante os experimentos foi atribuída pela polarização 

inicial dos eletrodos, com o processar do experimento havia a inversão contínua da 

polaridade. Durante o processo de eletrosmose, os íons hidroxila (OH-) formados na 

região do catodo pelo processo de hidrólise realizam movimento na direção do catodo 

como uma frente básica e os íons hidrogênio (H+) formados na região do anodo migram 

em sentido contrário como uma frente ácida.  

 

Esse movimento de íons se dá pelos processos de difusão e eletromigração. Entretanto, 

devido à mobilidade iônica do hidrogênio ser 1,76 vez superior à mobilidade da hidroxila 

a frente ácida se move mais rapidamente. Dessa forma, ao ocorrer a inversão de 

polaridade o fluxo eletrosmótico é beneficiado no sentido do antigo anodo, fato que 
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justificaria o maior volume drenado desse eletrodo, pois, conforme ilustra a figura 4.43 a 

diferença entre os volumes se estabelece já no início dos experimentos. 

 

As variações na taxa de fluxo eletrosmótico são apresentadas na figura 4.44.  

 

 

Figura 4.44 – Variação da taxa de fluxo versus o tempo. A) Anodo e B) Catodo (Série: 

Inversão de Polaridade) 
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Na figura 4.44 são apresentadas as taxas de fluxo em ambos os eletrodos, pois, devido à 

técnica de inversão de polaridade aplicada nos experimentos, o fluxo eletrosmótico será 

induzido em ambos eletrodos. Dessa forma, os valores estimados de fluxo induzido  

consideram os períodos nos quais os eletrodos trabalharam como catodo anodo (figura 

4.44 A) e catodo (figura 4.44 B). 

 

A figura 4.44 aponta para um fluxo induzido superior no sentido do eletrodo que 

inicialmente foi polarizado como anodo nos momentos iniciais dos experimentos 3.1 e 

3.2. Já o experimento 3.2 foi o único que apresentou inicialmente uma taxa de fluxo 

superior no catodo em relação ao anodo, esse experimento também foi o que apresentou 

taxas de fluxo mais próximas entre os dois eletrodos.  

 

No decorrer dos experimentos, os maiores valores de taxa de fluxo foram sendo 

alternados entre os eletrodos. Esta situação, se deve ao intervalo de inversão de polaridade 

escolhido. 

 

Percebe-se, a partir dos gráficos apresentados nas figuras 4.44 A e B, que na presente 

série as oscilações do fluxo eletrosmótico nas primeiras horas de ensaios foi menos 

pronunciado em comparação às demais séries. Sendo que, os gráficos referentes ao fluxo 

no catodo (figura 4.44 B) praticamente não apresentaram oscilações.  

 

A figura ainda aponta que as taxas de fluxo eletrosmótico foram muito próximas em todos 

os experimentos realizados na presente série, sendo que pequenas diferenças são 

percebidas até aproximadamente 2 horas de ensaio.  Os experimentos foram finalizados 

com taxas de fluxo eletrosmótico próximas à 15 ml/h.   

 

Em comparação ao experimento 1.1, realizado com o mesmo gradiente de potencial 

elétrico (100 V/m) da presente série, mas utilizando polaridade constante, percebe-se que 

as diferenças entre as taxas de fluxo foram perceptíveis até a trigésima terceira hora de 

ensaio. Sendo que a partir desse intervalo o fluxo eletrosmótico no anodo foi igual para 

todos os ensaios, como pode ser visto pela figura 4.45. 
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Figura 4.45 – Variação da taxa de fluxo versus o tempo. Comparação entre o ensaio 1.1 

e os ensaios da Série: Inversão de Polaridade 

 

4.2.3 – pH da água drenada 

 

Os registros de pH da água drenada em ambos os eletrodos no decorrer dos experimentos 

serão apresentados nos tópicos a seguir, de acordo com as séries realizadas. 

 

Em todos os experimentos realizados verificou-se que o pH inicial da água intersticial foi 

superior ao intervalo de valores estimados para o PCZ do rejeito analisado. Contudo, 

assim como nos experimentos realizados na célula eletrocinética 1 e apresentados 

anteriormente, em todos os experimentos realizados o fluxo eletrosmótico induzido foi 

no sentido do anodo. Da mesma maneira, justifica-se tal situação pela presença o agente 

floculante utilizado no processo de espessamento do rejeito analisado. 

 

4.2.3.1 – Série de ensaios: Gradiente de Potencial Elétrico 

 

O comportamento do pH da água drenada em ambos os eletrodos no decorrer dos 

experimentos da série que avalia o gradiente de potencial elétrico utilizado é retratado na 

figura 4.46. 
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Figura 4.46 – Variação do pH da água drenada versus o tempo. (Série: Gradiente de 

Potencial Elétrico) 

 

De acordo com o que foi apresentado no capítulo de revisão bibliográfica, o processo de 

eletrólise resulta na elevação do pH na região do catodo e na redução desse parâmetro na 

região do anodo. Dessa forma, verifica-se que os valores iniciais de pH da água drenada 

foram da ordem de 8 em todos os experimentos e que em aproximadamente 2,5 horas de 

ensaio os valores da água drenada pelo anodo oscilaram em torno de 4 e 3.  

 

Já a água drenada no catodo, atingiu valores próximos à 9 e 10, respectivamente para os 

experimentos 1.1 e 1.2. Ressalta-se que os valores nesses dois experimentos foram 

registrados até o intervalo de 2,5 horas devido ao fato do pequeno volume drenado a partir 

desse intervalo, fato que impediu a continuidade dos registros.  Desse modo, apenas o 

experimento 1.3 obteve um registro contínuo de valores do pH da água drenada no catodo 

até aproximadamente 30 horas de experimento, sendo registrados valores que oscilaram 

em torno de 9,3 e finalizado com pH igual a 8,5. 

 

Depreende-se a partir da leitura do gráfico, que os valores de pH da água drenada nos 

dois os eletrodos foram bem próximos em todos os experimentos independentemente do 

gradiente de potencial elétrico aplicado.  
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4.2.3.2 – Série de ensaios: Corrente intermitente 

 

Assim como nos experimentos anteriores, o registro do pH da água drenada pelo catodo 

foi limitado aproximadamente às primeiras 11 horas de ensaio, como pode ser visto 

apresenta a figura 4.47. Os valores iniciais do pH da água drenada em ambos os eletrodos 

foi de aproximadamente 8 em todos os experimentos. 

 

 

Figura 4.47 – Variação do pH da água drenada versus o tempo. (Série: Corrente 

Intermitente) 

 

Os valores de pH registrados para a água drenada no catodo foram elevados de 8 para o 

intervalo entre 9 e 10 em aproximadamente 2,5 horas de experimento em todos os casos, 

os registros oscilaram nesse intervalo até o fim das mensurações. Destaca-se que apenas 

o ensaio 2.1 registrou valores superior a esse intervalo, obtendo o valor de 10,6 em 

aproximadamente 4 horas de experimento. 

 

Vê-se pela figura o comportamento do pH da água drenada no anodo foi praticamente o 

mesmo para todos os experimentos da série. O valor inicial, de aproximadamente 8, foi 

reduzido em 2,5 horas de ensaios à valores que oscilaram no intervalo de 3 e 4 até o fim 

dos registros. 
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4.2.3.3 – Série de ensaios: Inversão de polaridade 

 

Por causa da condição de drenagem imposta pela técnica de inversão de polaridade, esta 

série foi a única que apresentou registro contínuo da variação do pH da água drenada em 

ambos os eletrodos até a finalização dos experimentos, conforme aponta a figura 4.48. 

 

 

Figura 4.48 – Variação do pH da água drenada versus o tempo. (Série: Inversão de 

Polaridade) 

 

Percebe-se, pela leitura dos gráficos apresentados nesta figura, a tendência de redução do 

pH da água drenada em ambos os eletrodos no decorrer de todos os experimentos, sendo 

registrados valores finais que estavam compreendidos entre 3,5 e 5. 

 

Nota-se também que os experimentos 3.1 e 3.3 apresentaram curvas de pH versus o tempo 

muito próximas em ambos os eletrodos no decorrer de todo o experimento. Condição 

adversa à apresentada pelo experimento 3.2, o qual obteve curvas de pH que se 

distanciaram inicialmente e mostraram aproximações a partir da sexta hora de 

experimento, sendo praticamente idênticas após a vigésima sétima hora de ensaio. Fato 

que está relacionado ao tempo de inversão de polaridade, pois o experimento 3.2 utilizou 

o maior intervalo de inversão (10 minutos) permitindo que as reações de eletrólise se 

desenvolvessem por mais tempo. Colaborando, dessa forma, que a região próxima ao 
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anodo permanecesse mais ácida e a região próxima ao catodo se tornasse mais básica logo 

no início do experimento.  

 

Um fato que pode ser percebido, em comparação aos demais experimentos, é o 

retardamento na variação do pH da água drenada em ambos os eletrodos. Constata-se, por 

exemplo, que os experimentos realizados na primeira e segunda série apresentaram pH 

da água drenada pelo anodo próximos a 4 em aproximadamente 2,5 horas de experimento , 

enquanto os ensaios realizados com inversão de polaridade demandaram 

aproximadamente 22 horas para alcançarem valores da mesma ordem.  

 

Percebe-se ainda que a variação do pH no experimento 3.2, realizado com a associação 

das técnicas de inversão de polaridade e corrente intermitente, apresentou uma maior 

atenuação na variação do pH da água drenada em relação demais experimentos da série. 

 

4.2.4 – Parâmetros elétricos: Corrente elétrica e Potencial elétrico no interior da 

amostra 

 

A importância do registro dos valores de corrente elétrica está associada diretamente ao 

consumo energético e ao volume de água transportada, pois um menor valor de corrente 

elétrica implica em um menor movimento de íons e, consequentemente, menores volumes 

de água drenada, conforme apresentado em tópicos anteriores. Assim, nesse tópico serão 

apresentados os comportamentos da corrente elétrica em função do tempo para cada série 

de experimentos realizada, além de parâmetros elétricos diretamente associados às 

variações registradas, tais como resistência e condutividade elétrica da amostra de rejeito . 

 

No decorrer dos experimentos apenas os valores de corrente elétrica e DDP foram 

registrados continuamente pelos instrumentos de medida apresentados anteriormente. Os 

demais parâmetros que serão discutidos nos próximos tópicos foram estimados com base 

nos registros desses parâmetros mensurados no interior das amostras de rejeito. 

 

Os registros de corrente elétrica foram realizados nos terminais de alimentação da célula 

eletrocinética disponíveis no sistema de aquisição de dados. Outro parâmetro também 
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registrado diretamente nesses terminais foi a diferença de potencial aplicada diretamente 

nos eletrodos da célula.  

 

No entanto, outros valores de diferença de potencial elétrico foram medidos em alguns 

pontos no interior da amostra de rejeito, com o objetivo de avaliar a queda de tensão na 

interface entre o eletrodo e o rejeito e a variação da DDP no interior da amostra promovida 

pela evolução do processo de desaguamento/adensamento do rejeito. Para isso,                         

utilizaram-se as sondas apresentadas no capítulo 4, que foram introduzidas no interior da 

amostra conforme será apresentado a seguir. Além desses pontos que monitoraram a 

variação de DDP durante todo o experimento, no início de cada ensaio foi monitorado o 

valor de DDP na face do geossintético, conforme será apresentado em um tópico no 

decorrer do capítulo. 

 

As sondas para registro da DDP foram introduzidas na amostra de modo que fossem 

registrados os potenciais elétricos em três regiões do corpo de prova, sendo uma central 

e as demais próximas aos eletrodos, conforme ilustra a figura 4.49.  

 

 

Figura 4.49 – Esquema de posicionamento das sondas para medidas de DDP no interior 

da amostra (distância entre eletrodos igual a 20 cm). 
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Em virtude da distância entre os eletrodos ser de apenas 20 cm, o posicionamento de mais 

sondas em um mesmo alinhamento foi impossibilitado devido à configuração do suporte 

das sondas. Dessa forma, foram feitos dois alinhamentos de sondas, conforme ilustra a 

figura 4.49. O primeiro alinhamento situava-se no eixo da amostra de rejeito e as sondas 

estão apoiadas no fundo da célula. Enquanto, a segunda linha de sondas estava 

posicionada a 10 cm da parede da célula e as sondas fixadas a 2 cm da base da célula 

eletrocinética. Assim, a variação do potencial elétrico no interior da amostra foi avaliada 

em função da distância em relação aos eletrodos e da profundidade.  

 

A estimativa da resistência elétrica do rejeito, que será apresentada nos tópicos a seguir,  

foi realizada considerando os registros de DDP no interior da amostra efetuados pelo 

alinhamento de sondas posicionadas no centro do corpo de prova, sendo também possível 

o cálculo com os dados do segundo alinhamento de sondas.   

 

Para tanto, a montagem experimental será considerada como uma associação de resistores 

em série, ocorrendo, desse modo, uma queda de tensão em cada um dos elementos que 

compõem o circuito elétrico, conforme ilustra a figura 4.50. Trata-se de uma 

simplificação da lei da Ohm, visto que os resistores aqui representados pelo eletrodo e 

rejeito não são lineares, pois a resistência desses materiais é dependente da voltagem 

aplicada. Dessa forma, haverá um primeiro resistor, que será o geossintético associado ao 

papel filtro, denominado 𝑅𝑔.𝑎 quando próximo ao anodo e 𝑅𝑔.𝑏  ao catodo. Logo após,                                                      

haverá a porção de rejeito compreendida entre o eletrodo e a primeira sonda posicionada 

a 2,5 cm, que será considerada como um novo resistor (𝑅𝑟.𝑎  𝑒 𝑅𝑟.𝑐).  
 

 

Figura 4.50 – Estimativas da resistência elétrica no interior da célula eletrocinética 2. 
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Assim, considerando a soma das resistências do elemento filtrante e da porção de rejeito 

adjacente ao eletrodo, obtém-se as resistências elétricas próximas ao anodo (𝑅𝑎) e ao 

catodo (𝑅𝑐). A estimativa dessas resistências será realizada considerando a lei de Ohm (R 

= ΔV/i), adotando as quedas de voltagem registradas pelas sondas de voltagem 1 e 3 ou 

4 e 6, ∆𝑉𝑎  𝑒 ∆𝑉𝑐, respectivamente.  

 

 

4.2.4.1 – Série de ensaios: Gradiente de Potencial Elétrico 

 

No decorrer de todos os experimentos da série foram constatadas diminuições da corrente 

elétrica em função do tempo, conforme ilustrado pela figura 4.51. Este comportamento é 

reflexo do aumento da resistência elétrica do rejeito provocado pela diminuição de seu 

teor de umidade e da perda de voltagem na interface entre o eletrodo e o rejeito.  

 

 

Figura 4.51 – Corrente elétrica versus tempo (Série: Gradiente de potencial elétrico) 

 

A partir da figura, vê-se que as maiores quedas no valor de corrente elétrica foram 

registradas nas primeiras 24 horas de experimento. Considerando que em todos os 

ensaios, durante o referido intervalo de tempo, o volume drenado foi superior a 70% do 



163 

 

volume total desaguado, associa-se a redução do teor de umidade à elevação da resistência 

elétrica do rejeito levando à redução dos valores de corrente elétrica. 

 

Obviamente os valores de corrente elétrica são proporcionais ao gradiente de potencial 

elétrico aplicado, conforme ilustra a figura 4.51. Dessa forma, o maior valor de corrente 

elétrica foi registrado pelo ensaio 1.1, sendo esse valor aproximadamente 1,5 e 2,33 vezes 

superior aos valores apresentados pelos experimentos 1.2 e 1.3, respectivamente. Essas 

diferenças diminuem ao serem comparados os valores de corrente elétrica média, sendo 

o valor obtido pelo ensaio 1.1 igual a 1,3 e 1,91 vezes os valores registrados nos ensaios 

1.2 e 1.3, respectivamente, conforme é apresentado na tabela 4.9. Os valores médios serão 

utilizados em tópicos à frente para a estimativa do consumo energético. 

 

Percebe-se na figura 4.51 que ao final do experimento 1.3 houve uma pequena oscilação 

no valor da corrente, reflexo de uma variação da voltagem no sistema de alimentação que 

também é percebida nas primeiras horas desse mesmo experimento. 

 

Para melhorar a comparação entre os resultados, os valores de corrente máxima, mínima 

e média, bem como a amplitude correspondente à queda de corrente registrada no decorrer 

dos ensaios são apresentados na tabela 4.9.  

 

Nessa tabela, a variação da corrente elétrica é apresentada na coluna redução que 

representa a queda de corrente em relação ao valor inicial registrado (imáx). 

 

Tabela 4.9 – Corrente elétrica (Série: Gradiente de potencial elétrico) 

1. Gradientes de potencial elétrico (E0) 

Ensaio 
E0 

(V/m) 

V0 

(V) 

imáx 

(mA) 

imín   

(mA) 

iméd   

(mA) 
Amplitude 

1.1 100 20 21 7,1 9,64 66% 

1.2 75 15 13,9 5,3 7,44 62% 

1.3 50 10 9,0 1,8 5,05  80% 
 

A partir da tabela vê-se que o ensaio 1.1 apresentou uma queda no valor da corrente 

elétrica da ordem de 66% do valor inicialmente registrado, enquanto que   para os ensaios 

1.2 e 1.3 as reduções foram da ordem de 62 e 80%, respectivamente. 
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4.2.4.2 – Série de ensaios: Corrente intermitente 

 

Conforme já apresentado em tópicos anteriores, a técnica de corrente intermitente 

consiste na aplicação de pulsos de corrente elétrica, como o resultado do ligamento e 

desligamento da alimentação de energia. O comportamento típico da corrente em função 

do tempo para os ensaios realizados com essa técnica durante a primeira hora de ensaio é 

apresentado na figura 4.52.  

 

Nessa figura torna-se evidente os períodos de sistema ligado e desligado, nela pode-se 

ainda verificar pequenas diminuições nos valores de corrente elétrica já nos primeiros 

instantes de ensaio. Já as figuras 4.53 e 4.54 apresentam o gráfico para todo o 

experimento. 

 

 

Figura 4.52 – Comportamento típico da corrente em função do tempo (série: Corrente 

intermitente) 

 

Considerando o intervalo de tempo total dos ensaios, percebe-se que o comportamento da 

corrente elétrica em função do tempo foi bastante semelhante entre todos os experimentos 

da série e com os resultados da série anterior. Por meio dos gráficos,  vê-se que a taxa de 

redução de corrente é maior nos momentos inciais dos ensaios, coincidindo com os 

maiores volumes drenados, essa mesma taxa diminui com o passar do tempo. Dessa 
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forma, existe uma tendência de ser alcançado um valor mínimo de corrente elétrica que 

será mais estável, conforme ilustrado nos gráficos da série anterior. 

 

A primeira figura (4.53) apresenta o gráfico dos ensaios 2.1 e 2.2 e a segunda  (4.54) dos 

ensaios 2.3 e 2.4. 
 

Figura 4.53 – Corrente elétrica versus o tempo (Série: Corrente intermitente). a) Ensaio 

2.1 e b) Ensaio 2.2. 
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Figura 4.54 – Corrente elétrica versus o tempo (Série: Corrente intermitente). a) Ensaio 

2.3 e b) Ensaio 2.4. 

 

A tabela 4.10 apresenta os valores máximo e mínimo de corrente elétrica em cada ensaio 

e a respectiva variação desse parâmetro no decorrer dos experimentos. 
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Tabela 4.10 - Corrente elétrica (Série: Corrente intermitente) 

Ensaio 

Intermitência 
(min) 

imáx 

(mA) 

imín  

(mA) 

iméd  

(mA) 
Amplitude 

Ligado Desligado 

2.1 1 0,5 16,4 7,0 9,4 57,3% 

2.2 2 1,0 18,7 7,4 10,4 60,4% 

2.3 3 1,5 17,3 7,0 9,7 59,5% 

2.4 4 2,0 17,1 7,0 9,9 59,1% 

 

Em comparação ao ensaio realizado com corrente contínua e com o mesmo gradiente de 

potencial apresentado na série anterior (ensaio 1.1), nota-se que um dos benefícios da 

aplicação da corrente intermitente foi a menor variação desse parâmetro no decorrer dos 

ensaios. Os valores de queda ou amplitude de corrente ficaram compreendidos em um 

intervalo de 57 a 60%, aproximadamente, o ensaio 1.1 apresentou uma redução da mesma 

ordem de grandeza, igual a 62% em relação ao valor inicial de corrente (imáx). Os valores 

de corrente máxima foram inferiores para os ensaios da presente série em comparação ao 

ensaio 1.1, isso pode ser justificado por pequenas variações na condutividade elétrica da 

água. 

 

A partir dos valores apresentados nesta tabela, nota-se que os valores de corrente máxima 

oscilaram entre 16,4 e 18,7 mA, sendo o maior valor registrado para o ensaio 2.2 (que 

também apresentou o maior valor de volume drenado), e os menores valores de corrente 

foram apresentados pelo ensaio 2.1 que registrou o menor volume drenado. Outro ponto 

interessante é que os valores finais de corrente elétrica (imín) foram praticamente iguais 

para todos os ensaios da série. Outro parâmetro muito próximo entre todos os 

experimentos foi a corrente elétrica média, conforme verifica-se pela tabela 4.10. 

 

 

4.2.4.3 – Série de ensaios: Inversão de polaridade 

 

Nessa técnica são utilizadas inversões de polaridade no decorrer do 

desaguamento/adensamento eletrocinético do rejeito. Dessa forma, os sentidos da 

corrente elétrica e, consequentemente, do fluxo de água são invertidos em intervalos de 

tempo pré-fixados. Foi realizado nessa série um experimento (ensaio 3.3) que associou 
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os procedimentos de inversão de polaridade e corrente intermitente. Os valores de 

corrente elétrica máxima, média e mínima registrados nos ensaios são apresentados na 

tabela 4.11. Nessa tabela, nota-se que os valores de corrente máxima registrados são mais 

aproximados do valor obtido no ensaio 1.1, sendo esse ensaio realizado com corrente 

contínua e com o mesmo gradiente de potencial elétrico dos experimentos da presente 

série. No ensaio da primeira série o valor máximo de corrente elétrica foi de 21 mA, 

conforme apresentado na tabela 4.10. 

 

Tabela 4.11 - Corrente elétrica (Série: Inversão de Polaridade) 

Ensaio 

Intermitência 

(min) Intervalo para 

inversão (min) 

imáx 

(mA) 

imín  

(mA) 

iméd  

(mA) 
Amplitude 

Ligado Desligado 

3.1 - - 2 21 11,4 14,9 45,7% 

3.2 - - 10 20,6 11,1 14,3 46% 

3.3 2 1 - 20,2 12,7 11,3 37,1% 

 

Constata-se, ainda, que essa série de ensaios foi a que apresentou menor variação da 

corrente elétrica durante a realização dos experimentos. Isso se justifica pelo menor 

volume de água drenada nos ensaios realizados em comparação com os ensaios das 

demais séries. Além disso, a própria técnica de inversão de polaridade contribui para a 

obtenção de menores quedas de corrente elétrica, pois devido a inversão de polaridade 

entre os eletrodos ocorre uma atenuação do processo de corrosão desses elementos.  

 

A figura 4.55 mostra o comportamento típico da corrente elétrica em função do tempo 

para os experimentos realizados com inversão de polaridade, sendo retratado o ensaio 3.1.  

Nesta figura são vistos os valores de corrente registrados como positivos durante os 

intervalos de tempo que utilizaram polaridade normal e como negativos nos intervalos de 

polaridade invertida. Conforme já informado anteriormente, houve um período de 

desligamento do sistema antes de cada inversão, para preservação dos equipamentos 

utilizados. Tal fato também pode ser visto na figura 4.56 que apresenta a curva do ensaio 

3.3. 
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Figura 4.55 - Comportamento típico da corrente em função do tempo (Ensaio 3.1) 

 

Devido a configuração de registro de dados, constata-se que nos primeiros minutos do 

experimento foi realizada uma maior quantidade de registros, fato que justifica a falsa 

impressão de um maior período de tempo para que ocorra a inversão de polaridade no 

primeiro minuto. Outro fato a ser destacado é que durante as primeiras inversões de 

polaridade, ocorreram valores de corrente que foram superiores ao limite de registro dos 

equipamentos utilizados. Tal fato ocorria apenas durante os primeiros segundos após cada 

inversão e se prolongou durante os 5 minutos iniciais de ensaio, esse problema foi 

corrigido durante o processo de tratamento de resultados. 

 

 

Figura 4.56 - Comportamento típico da corrente em função do tempo (Ensaio 3.3) 
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As diferenças entre as curvas apresentadas na figura 4.55 e 4.56, se devem ao fato de na 

segunda curva existirem os períodos de um minuto de desligamento do sistema (corrente 

nula). Nessa figura, fica clara a existência de picos de corrente durante a inversão de 

polaridade nos intervalos a partir de 0,34 hora. 

 

A figura 4.57 apresenta o comportamento da corrente em função do tempo para todo o 

período de execução do ensaio 3.1, que é semelhante ao gráfico obtido durante o 

experimento 3.2.  Assim como apresentado nas demais séries, percebe-se, por meio das 

figuras, a diminuição da corrente elétrica com o tempo. Contudo, essa diminuição ocorre 

a uma taxa bem inferior aos demais experimentos já apresentados. Esse fato é reflexo da 

menor variação da resistência elétrica do rejeito resultado do menor volume drenado e 

menores variações do pH da água intersticial do rejeito nos experimentos aqui 

apresentados. 

 

 

Figura 4.57 – Corrente elétrica versus o tempo (Ensaio 3.1) 

 

4.2.5 – Diferença de potencial elétrico no interior da amostra e fator de eficiência (β) 

 

O registro da variação do potencial elétrico no interior da amostra de rejeito foi realizado 

pelas sondas de voltagem posicionadas de acordo com o esquema apresentado na figura 

4.49.  
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Por meio dos valores registrados, foram estimadas as quedas de voltagem nas regiões 

próximas aos eletrodos e, posteriormente, avaliadas a partir do parâmetro fator de 

eficiência (β), apresentado no capítulo 2 e estimado pela equação 2.16. 

 

O cálculo do fator de eficiência em trabalhos anteriores era realizado com valores de 

queda de voltagem no interior da amostra de solo ou rejeito, dessa forma, os valores 

calculados anteriormente não correspondem a proposta inicialmente feita por 

Mohamedelhassam e Shang (2001a). Na tentativa de estabelecer um paralelo entre os 

trabalhos, serão apresentados os valores do fator de eficiência considerando a queda de 

tensão nas regiões próximas à interface solo/eletrodo para o anodo (ΔVa) e catodo (ΔVc), 

como visto na figura 4.50. Diante disso, serão avaliados os efeitos do ressecamento do 

rejeito adjacente ao eletrodo e o surgimento de trincas nessa interface rejeito/eletrodo. 

 

 

4.2.5.1 – Série de ensaios: Gradiente de Potencial Elétrico 

 

A figura 4.58 apresenta a variação da DDP no interior da amostra para o primeiro minuto 

de ensaio, nesta são representadas a diferença de potencial aplicada entre os eletrodos 

(V0) e as quedas de voltagem no geossintético (ΔVGa – anodo e ΔVGc - catodo) e nas 

regiões próximas à interface rejeito/eletrodo para o anodo (ΔVRa) e catodo (ΔVRc), de 

acordo com o esquema apresentado na figura 4.50. Os valores de queda de voltagem 

próximas ao anodo e ao catodo foram tomadas em relação aos pontos mais próximos a 

cada eletrodo, considerando as sondas 1 e 3 para o primeiro alinhamento e 4 e 6 para o 

segundo, assim como apresentado em trabalhos anteriores (MOHAMEDELHASSAM e 

SHANG, 2001a e KARUNARATNE et al., 2004). 

 

Nessa figura são retratados os potenciais elétricos no interior da amostra medidos no 

primeiro alinhamento de sondas posicionado na base da região centra da célula 

eletrocinética, conforme mostrado na figura 4.49.  
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Figura 4.58 – Variação do potencial elétrico no interior do corpo de prova no início dos 

ensaios, região central na base da célula (Série: Gradiente de potencial elétrico) 
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É importante destacar que os valores de voltagem no geossintético não foram medidos 

durante todo o experimento, e, portanto, não sofreram variações nas figuras que serão 

apresentadas. Contudo, sabe-se que a queda de voltagem nessa região será afetada ao 

longo do tempo devido ao ressecamento do próprio geossintético. 

 

Os resultados de queda de voltagem na interface eletrodo/rejeito apresentados pela figura 

4.58, se assemelham com os apresentados por Mohamedelhassam e Shang (2001a) para 

eletrodos do tipo aço inox e cobre utilizados em seu trabalho. Nesse mesmo trabalho, os 

autores verificaram que a queda de tensão na região próxima ao catodo não sofria 

consideráveis alterações em relação ao tipo de material utilizado no eletrodo e ao 

gradiente de potencial elétrico aplicado. Fato que, em relação ao gradiente de potencial 

elétrico, pode ser novamente constatado no presente trabalho a partir da figura analisada. 

Entretanto, os autores apresentam que a queda de voltagem na interface com o anodo foi 

dependente do tipo material utilizado como eletrodo, sendo visto em alguns casos quedas 

superiores nesse eletrodo em relação aos valores registrados no catodo. Os autores 

atribuíram os resultados à variação do potencial eletroquímico (E0) dos materia is 

utilizados, considerando que quanto maior o potencial eletroquímico, maiores foram as 

perdas de voltagem na interface eletrodo/rejeito. 

 

Alshawabkeh et al (2004) apresentam outro fator que justifica a queda de voltagem na 

interface eletrodo/solo. Segundo os autores, por causa do avanço da frente ácida formada 

na região do anodo em direção ao catodo, ocorre o aumento da condutividade elétrica do 

solo nessa região. Por outro lado, o desenvolvimento da frente básica no catodo contribui 

para a precipitação de elementos químicos, acarretando assim, a diminuição da 

condutividade elétrica nas proximidades do catodo.  

 

Outro trabalho que também cita maiores queda de voltagem na região do catodo foi 

realizado por Karunaratne et al (2004), utilizando tanto eletrodos de cobre quanto 

eletrodos EVD (Electrical Vertical Drains). Os EVD’s foram construídos a partir de 

drenos fibroquímicos, nos quais foram inseridos elementos condutores de eletricidade. 

No entanto, o trabalho aponta para o aumento da queda de voltagem na interface 

rejeito/eletrodo quando são comparados os experimentos realizados com eletrodos EVD 
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em relação a eletrodos constituídos apenas por cobre. Os autores atribuem o acontecido à 

utilização de um elemento geossintético que acarretou na elevação da resistência elétrica 

na interface rejeito/eletrodo e ocasionando a maior queda de voltagem nessa interface. 

 

Entretanto, em trabalho realizado por Fabris (2016) são apresentados gráficos nos quais 

verifica-se uma maior queda de voltagem na interface rejeito/eletrodo na região do anodo 

em relação ao catodo. O fato que não é recorrente em todos os experimentos e nem é 

abordado pela autora. Contudo, destaca-se um experimento realizado com eletrodos de 

aço inox em que os eletrodos não estavam em contato direto com o solo tratado sendo 

essa uma situação que pode ser associada ao resultado obtido.   

  

Comparando a análise realizada por Mohamedelhassam e Shang (2001a) com o presente 

trabalho, não foram observados comportamentos semelhantes no que tange a perda de 

voltagem mesmo com a utilização de eletrodos fabricados com o mesmo material. 

Entretanto, relacionando os resultados apresentados por Karunaratne et al (2004) e Fabris 

(2016), atribui-se a maior queda de voltagem no anodo em relação ao catodo à presença 

do elemento geossintético ao gradiente de voltagem aplicado e à falta de contato entre o 

eletrodo de aço inox e o rejeito tratado pela existência do elemento filtrante.  

 

Apesar das condições químicas apontadas por Alshawabkeh et al (2004) serem idênticas 

às observadas no presente trabalho, o fato do sentido de fluxo eletrosmótico ser 

estabelecido do catodo para o anodo diminui a velocidade de migração da frente ácida 

que se dá em sentido contrário. Fato que pode ser associado ao resultado do experimento 

1.3, em que a queda de voltagem no catodo foi superior ao anodo, pois apresentou um 

fluxo eletrosmótico com menor intensidade. 

 

Um fato importante a ser destacado é a acentuada queda de voltagem no próprio  

geossintético, especificamente no anodo conforme apontam os gráficos da figura 4.58. A 

referida queda é reflexo da resistência elétrica imposta pelo material utilizado como 

elemento filtrante, no caso o geossintético não tecido. Em todos os experimentos os 

valores retratados se referem à valores iniciais dos experimentos, contudo, ocorrerá o 

aumento da queda de voltagem nesses elementos no decorrer do experimento, como 
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resultado do ressecamento do geossintético que promove a elevação da resistência 

elétrica. Entretanto, o registro de DDP na superfície do elemento filtrante ficou limitada 

aos momentos iniciais dos experimentos, para que não ocorresse deformações no corpo 

de prova que acarretariam em perturbações no processo de desaguamento/adensamento 

eletrocinético.  

 

Comportamento semelhante ao registrado no presente trabalho foi visto por Karunaratne 

et al (2004), entretanto os valores observados no referido artigo permaneceram em 

aproximadamente 22% da tensão inicialmente aplicada ao eletrodo (V0), valores bem 

inferiores aos observados na figura analisada. As quedas de voltagem no geossintét ico 

apresentadas na figura 4.58, correspondem a uma variação da ordem de 48 a 58% da 

voltagem inicialmente aplicada no eletrodo (V0), destaca-se a importância da inserção 

desse quesito na escolha do material filtrante mais apropriado para desenvolvimento 

drenos eletrocinéticos. No entanto, os experimentos realizados no trabalho citado foram 

executados com aplicação de sobrecarga fato que possibilitou o contato continuo entre o 

eletrodo e o rejeito, além de terem utilizado elementos geossintéticos diferentes do 

adotado na presente pesquisa. Condições que tem influência direta no parâmetro 

analisado. 

 

Os registros de DDP realizados pelo 1º alinhamento de sondas e apresentados nas figuras 

anteriores retratam a variação do parâmetro na base da região central da célula 

eletrocinética. Contudo, os valores obtidos pelo 2º alinhamento de sondas posicionado a 

5 cm da parede da célula eletrocinética e a 2 cm acima da base foram inferiores aos 

obtidos na região central, conforme apresentado na figura 4.59. Essa figura mostra apenas 

os gráficos dos experimentos 1.1 e 1.2, pois, as medidas realizadas no experimento 1.3 

foram feitas apenas pelo primeiro alinhamento de sondas.  

 

Essa diferença possivelmente está associada primeiramente à configuração do suporte dos 

eletrodos que não permitiam o estabelecimento de um campo elétrico uniforme em toda 

amostra de rejeito. Tal condição, foi imposta pela existência de uma pequena parede de 

acrílico onde eram posicionados o eletrodo e o elemento filtrante, conforme apresentado 

na figura 4.6 do capítulo 4. 



176 

 

 

Figura 4.59 – Variação do potencial elétrico no interior do corpo de prova no início dos 

ensaios, comparação entre o 1º e o 2º alinhamento de sondas (Série: Gradiente de 

potencial elétrico) 

 

Outro fator que contribuiu para citada diferença é a concentração de água na base da 

célula, promovida pela atuação da força da gravidade. A presença dessa camada de água 

promoveu um contato contínuo do rejeito com os eletrodos, situação que não ocorria na 

parcela superior da amostra, conforme apresentado na figura 4.60. A espessura dessa 
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camada de água diminuía com o avanço do processo de desaguamento e, 

consequentemente, o contato entre o eletrodo e a amostra de rejeito também foi perdida 

no decorrer dos experimentos, como será apresentado a seguir. Dessa forma, a diferença 

entre os valores de DDP registrados nos dois alinhamentos de sonda diminuiu durante o 

experimento, como pode ser constatado comparando os registros obtidos no primeiro 

minuto de ensaios com o registro realizado com 30 minutos. Percebe-se ainda, pela figura 

4.59 que existe a tendência de aumento da diferença dos registros do primeiro e segundo 

alinhamento com a elevação do gradiente de voltagem. 

 

 

Figura 4.60 – Destaque da lâmina d’água formada no eletrodo durante o processo de 

desaguamento/adensamento 

 

A partir da figura 4.59, verifica-se ainda que a variação de voltagem no interior da amostra 

de rejeito nos momentos iniciais do experimento apresenta-se aproximadamente linear, 

quando se considera apenas a região compreendida entre as sondas utilizadas. Essa 

constatação também foi feita Karunaratne et al (2004) e Mohamedelhassam e Shang 

(2001a). Todavia, essa linearidade não permanece durante todo o processo de 

desaguamento/adensamento do rejeito de mineração, fato associado a propagação das 

frentes ácida e básica formada nos eletrodos que ocasionam uma variação da 

Lâmina d’água 
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condutividade elétrica no interior da amostra de rejeito, conforme abordado por Fabris 

(2016) e Alshawabkeh et al (2004). 

 

Diante disso, outro fato constatado durante os experimentos foi que a queda de tensão 

aumentou com o tempo de tratamento, como pode ser visto pela figura 4.60. Esse 

comportamento está associado a diminuição do teor de umidade e aumento da resistência 

elétrica e reações químicas desencadeadas nas regiões próximas aos eletrodos.  

 

Nessa figura, são apresentados os valores de voltagem medidos pelas sondas do primeiro 

alinhamento em intervalos de tempo crescente, constata-se que a maior queda de 

voltagem ocorreu nos primeiros 30 minutos do experimento. Após esse intervalo, inic ia l 

a taxa de redução da DDP no interior da amostra diminui, conforme ilustra a figura. Isso 

se justifica pela rápida drenagem da água presente no geossintético e na região adjacente 

ao eletrodo.  

 

A figura 4.61 ainda aponta que as menores variações de voltagem ocorreram no centro da 

amostra de rejeito, isso se deve pela menor variação do teor de umidade nessa região em 

comparação às regiões próximas aos eletrodos e ao fato de que nessa porção da amostra 

as modificações ocasionadas pelas reações eletroquímicas foram menos intensas do que 

nas demais regiões.  

 

Comparando as três figuras percebe-se que o experimento 1.3 foi o mais afetado em 

relação à queda de voltagem no catodo, enquanto nos demais nessa região a voltagem 

permaneceu praticamente inalterada. 

 

Esse comportamento está associado ao volume de água drenada em ambos os eletrodos. 

Como apresentado anteriormente, o experimento 1.3 foi o que apresentou o maior volume 

de água drenada no catodo, fato que irá refletir diretamente na resistência elétrica do 

rejeito próximo a esse eletrodo. Ocasionando, portanto, uma maior variação da diferença 

de potencial elétrico nessa região.  
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Figura 4.61 – Potencial elétrico no interior do corpo de prova do ensaio 1.1 (Série: 

Gradiente de potencial elétrico). 
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Outro fato que merece destaque é a acentuada variação da voltagem na região próxima 

ao anodo registrada em todos os experimentos apresentados. Todavia, percebe-se pela 

figura que em determinado momento a DDP medida próxima ao anodo tornou-se infer ior 

ao potencial registrado no centro da amostra.  

 

Essa condição é reflexo da variação do percentual de sólidos na região próxima ao anodo 

no decorrer do experimento e ao surgimento de trincas na interface rejeito/eletrodo , 

conforme visto anteriormente em tópicos específicos.  

 

Outro fato que pode ter influenciado nos registros realizados foi a corrosão das sondas 

que mediam a DDP no interior da amostra, sendo observado um maior efeito na sonda 

próxima ao anodo, as sondas são apresentadas na figura 4.62. Nessa figura destaca-se a 

comparação entres as sondas posicionadas na porção central da amostra que apresentam 

pontas mais claras em relação às sondas posicionadas próximas aos eletrodos que 

apresentam pontas mais escuras. O escurecimento das pontas indica um processo de 

corrosão mais acentuado, promovido pela variação mais pronunciada do pH nas regiões 

próximas aos eletrodos. Desse modo, as medições realizadas foram afetadas pela corrosão 

desses elementos. 

 

 

Figura 4.62 – Sondas para medida de voltagem após o experimento de adensamento 

eletrocinético (Série: Gradiente de potencial elétrico). 
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Considerando os valores de DDP registrados no interior da amostra de rejeito, foram 

realizadas estimativas do fator de eficiência β que reflete a eficiência da transmissão de 

corrente elétrica no interior do corpo de prova.  

 

O parâmetro fator de eficiência (β) apresentado no capítulo 2 pela equação 2.17, foi 

calculado de duas formas, sendo a primeira considerando apenas as quedas de voltagem 

no geossintético (βG) e a segunda seguindo a proposta original em que o fator de eficiênc ia 

é calculado em relação à perda de voltagem na interface eletrodo/rejeito adotando um 

ponto no interior da amostra de solo. A primeira proposta avalia apenas a queda de 

voltagem no início do experimento e a segunda irá considerar a queda no decorrer do 

ensaio, considerando, portanto, os efeitos do ressecamento do material próximo aos 

eletrodos e o desenvolvimento de trincas na interface analisada. Dessa forma, os valores 

desses parâmetros para a primeira série de ensaios estimados para os momentos inicia is 

de cada experimento são apresentados pelas tabelas 4.12 e 4.13.  

 

Nessa tabela constam o gradiente de voltagem teórico (E0 – V/m), a voltagem aplicada 

nos eletrodos (V0 – V), as quedas de voltagem nos geossintéticos (ΔVGa – anodo e ΔVGc 

– catodo), a voltagem efetiva [Ve = V0 – (ΔVGa + ΔVGc)], o gradiente de voltagem efetivo 

(EeG – V/m) e o fator de eficiência em relação à perda de voltagem no geossintético (βG). 

Sendo os dois últimos parâmetros calculados pelas equações 2.17 e 2.18 apresentadas no 

capítulo 2, respectivamente. 

 

Tabela 4.12 – Quedas de voltagem na interface eletrodo/rejeito. (Série: Gradiente de 

potencial elétrico) 

Ensaio 
E0   

(V/m) 

V0      

(V) 

ΔVGa 

(V) 

ΔVGc 

(V) 

Ve        

(V) 

EeG 

(V/m) 

βG    

(%) 

1.1 100 20 8,7 0,9 10,4 51,8 51,8 

1.2 75 15 6,9 0,6 7,5 37,3 49,7 

1.3 50 10 5,4 0,4 4,2 20,9 41,7 

 

Uma queda de voltagem nessas proporções implica em uma diferença considerável entre 

o gradiente de voltagem teórico (E0) e o gradiente de voltagem efetivamente aplicado 

(Ee), conforme apresentado pela tabela 4.12. Influenciando diretamente a corrente elétrica 
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e o fluxo eletrosmótico estabelecido no interior da amostra de rejeito. Associado ao efeito 

prejudicial ao fluxo, a referida queda de voltagem implica em um acentuado desperdício 

de energia elétrica.  

 

A tabela 4.13 apresenta os valores do fator de eficiência inicial (β0) considerando as 

quedas de voltagem em relação as sondas 1 e 3, posicionadas no interior da amostra à 2,5 

cm em relação a cada eletrodo. Em comparação com os valores estimados de βG, percebe-

se um valor inferior, justificado pela soma da queda de voltagem promovida pela porção 

de rejeito adjacente aos eletrodos e representada pelas colunas ΔVRa e ΔVRc. 

 

Tabela 4.13 – Fator de eficiência considerando a queda de voltagem na interface 

eletrodo/rejeito. (Série: Gradiente de potencial elétrico) 

Ensaio 
E0    

(V/m) 
V0 

(V) 
ΔVGa 
(V) 

ΔVGc 
(V) 

ΔVRa 

(V) 
ΔVRc 
(V) 

Ve 

(V) 
Ee 

(V/m) 
β0   
(%) 

1.1 100 20 8,7 0,9 2,6 0,7 7,1 35,4 35,4 

1.2 75 15 6,9 0,6 3,6 0,6 3,1 17,6 23,5 

1.3 50 10 5,4 0,4 0,9 1,6 1,8 9,2 18,4 

 

Verifica-se pela tabela que o valor inicial do fator de eficiência é dependente o gradiente 

elétrico aplicado, situação semelhante a relatada por Mohamedelhassan e Shang (2001a).  

 

No trabalho dos referidos autores foi avaliado o efeito do material utilizado no eletrodo, 

sendo obtidos valores de eficiência superiores aos apresentados pela tabela anterior. Os 

valores obtidos no referido trabalho variaram entre 50 e 70%, sendo os maiores 

associados a eletrodos metálicos (cobre e aço) e os menores a eletrodos de carbono. 

Contudo, deve-se considerar que os ensaios foram realizados com diferentes condições 

de contorno, sendo mantido o fornecimento de água durante todo o experimento, além do 

fato da existência de sobrecarga aplicada na superfície da amostra, o que promovia o 

constante contato entre o solo e o eletrodo. Além disso, no referido trabalho não foram 

utilizados geossintéticos como elementos filtrantes à frente do eletrodo metálico, fato que 

justifica as menores perdas de tensão na interface eletrodo/rejeito, conforme apresentado 

no trabalho de Karunaratne et al (2004).  
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Além da influência da resistência elétrica imposta pelo geossintético que aumenta em 

função do ressecamento do material, outro fator que deve ser considerado em relação às 

variações do fator de eficiência é o desprendimento do rejeito na interface com o 

geossintético. O referido processo é retratado na figura 4.63, esse processo resultou no 

aparecimento de trincas a partir de aproximadamente 6, 7 e 9 horas de ensaio, 

respectivamente nos experimentos 1.1, 1.2 e 1.3.  

 

 

Figura 4.63 – Desprendimento (trincas) do rejeito em relação ao eletrodo (Série: 

Gradiente de Potencial elétrico) 

 

A figura 4.64 apresenta a variação do fator de eficiência no decorrer dos experimentos da 

primeira série de ensaios. Nesta figura verifica-se que os experimentos 1.1 e 1.2 

apresentaram valores finais de aproximadamente 4% de eficiência, esse valor sobe para 

aproximadamente 7% no experimento 1.3. Curiosamente, o ensaio 1.3 apresentou 

elevações do fator de eficiência durante as primeiras horas, sendo observada outra 

elevação em 30 horas de experimento, reflexo da redução da queda de voltagem nas 

proximidades do catodo (ΔVc). A partir desse intervalo, o valor de eficiência permanece 

praticamente constante até o final do experimento. 
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Figura 4.64 – Fator de eficiência, β, em função do tempo (Série: Gradiente de Potencial 

elétrico) 

 

Por meio do fator de eficiência calculado, torna-se possível a estimativa do gradiente de 

potencial elétrico efetivamente aplicado entre os eletrodos, conforme apresentado no 

capítulo 2 através da equação 2.17 (𝑖𝑒 = 𝛽𝑖0). Os valores iniciais do gradiente de 

potencial elétrico efetivo são apresentados na tabela 4.13 e sua variação no decorrer dos 

experimentos é retratada na figura 4.64. 

 

A partir da figura 4.65, vê-se que do gradiente de potencial elétrico estimado em 100 V/m 

para o ensaio 1.1 somente 35,4 V/m foi efetivamente aplicado no início do ensaio e que 

esse valor decai a aproximadamente 4 V/m ao final do ensaio.  

 

O experimento 1.2 foi realizado com um gradiente de potencial elétrico teórico de 75 

V/m, mas o valor efetivo máximo foi de 17,6 V/m e o mínimo de 3 V/m.  

 

Já o experimento 1.3, foi realizado com o gradiente teórico de 50 V/m, contudo, o valor 

máximo efetivamente aplicado foi de apenas 9,2 V/m no início do ensaio e 4 V/m ao final 

do experimento.  
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Verifica-se nesta figura que os valores de gradiente de potencial elétrico efetivo tendem 

a um valor mínimo de aproximadamente 4 V/m independentemente do gradiente 

inicialmente aplicado a partir de aproximadamente 30 horas de ensaio. Fato que justifica 

a proximidade das taxas de fluxo entre todos os experimentos apresentada anteriormente.  

 

 

Figura 4.65 – Gradiente de potencial elétrico efetivo (Ee) em função do tempo (Série: 

Gradiente de Potencial elétrico) 

 

Nas séries a seguir não serão apresentadas análises relacionadas à queda de voltagem no 

geossintético, visto que os valores foram muito próximos aos relatados na presente série.  

 

 

4.2.5.2 – Série de ensaios: Corrente Intermitente 

 

O comportamento inicial do potencial elétrico no interior das amostras de rejeito dos 

experimentos da série corrente intermitente é apresentado na figura 4.66.  
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Pela figura, constata-se um comportamento semelhante ao apresentado na série anterior, 

no entanto, não existe uma tendência clara da variação do potencial elétrico no interior da 

amostra em função do tempo de inversão de polaridade. Isso reflete a necessidade de 

execução de um número maior de experimentos com a função de contraprova. 

 

 

Figura 4.66 – Potencial elétrico no interior do corpo de prova no início dos ensaios, 

região central na base da célula (Série: Corrente intermitente) 

 

No intuito de avaliar o efeito da técnica na variação do potencial elétrico no interior da 

amostra, os gráficos foram plotados na figura 4.67 considerando o intervalo de 30 minutos 

de ensaio.  

 

Com exceção do experimento 2.1, os demais ensaios apresentaram quedas de voltagem 

na região do anodo muito próximas. O comportamento dos experimentos 2.2 e 2.3 foram 

praticamente iguais, enquanto as quedas medida no catodo foram idênticas nos ensaios 

2.4 e 2.1. 

 

Durante todos os experimentos, o volume drenado e o pH da água drenada em ambos os 

eletrodos permaneceram muito próximos, justificando a aproximação dos potenciais 
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registrados nos experimentos. Entretanto, a diferença apontada pelo experimento 2.1 e as 

medidas no catodo apresentadas pelo ensaio 2.4 permanecem como incógnitas. 

 

Figura 4.67 – Potencial elétrico no interior do corpo de prova em 30 minutos de ensaios, 

região central na base da célula (Série: Corrente intermitente). 

 

Os experimentos realizados na presente série registraram valores que oscilaram bastante 

no decorrer dos experimentos, conforme verifica-se nos gráficos apresentados nas figuras 

4.68 e 4.69. Nestas constata-se que o potencial elétrico próximos aos eletrodos sofreram 

decréscimos e elevações em diferentes intervalos de tempo, com destaque aos ensaios 2.2 

e 2.4, sendo esses os experimentos que apresentaram maiores volumes drenados.  

 

Tais oscilações são justificadas pela intermitência de corrente elétrica, pois, durante a 

atuação do campo elétrico era promovido o fluxo eletrosmótico no sentido do anodo e um 

maior ressecamento na região desse eletrodo, por estar mais próxima à fronteira drenante 

e já comprovado na avalição de variação do percentual de sólidos no interior da amostra.  

 

Durante o período de desligamento do sistema elétrico e extinção do campo elétrico e do 

fluxo eletrosmótico, o ressecamento do rejeito e do geossintético próximo ao anodo é 

atenuado devido à elevação na umidade dessa região, o que promove a redução da queda 
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de voltagem nessa região, conforme apontam as figuras. Com a evolução do ensaio o 

ressecamento passa a atingir regiões mais centrais da amostra impossibilitando a situação  

descrita, verifica-se que 2.4 por possuir o maior intervalo de desligamento do sistema 

apresenta maior recorrência do efeito citado. 

 

 

Figura 4.68 – Potencial elétrico no interior do corpo de prova em função do tempo. 

Ensaios 2.1 e 2.2 (Série: Corrente intermitente). 
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Figura 4.69 – Potencial elétrico no interior do corpo de prova em função do tempo. 

Ensaios 2.3 e 2.4 (Série: Corrente intermitente). 

 

Os valores iniciais do fator de eficiência, β0, estimados a partir do potencial elétrico 

registrado nas sondas são apresentados na tabela 4.14. Constam ainda os valores do 

gradiente de potencial efetivo (Ee), e as quedas de voltagem no anodo, ΔVA, e catodo, 

ΔVC. 
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Tabela 4.14 – Fator de eficiência considerando a queda de voltagem na interface 

eletrodo/rejeito. (Série: Corrente Intermitente) 

Ensaio 
E0   

(V/m) 

Intermitência 

On/ off (min) 

ΔVA 

(V) 

ΔVC 

(V) 

Ee 

(V/m) 

β0   

(%) 

2.1 100 1 / 0,5  15,3 1,4 16,3 16,3 

2.2 100 2 / 1  23,1 3,2 23,1 23,1 

2.3 100 3 / 1,5 11,9 3,6 22,7 22,7 

2.4 100 4 / 2  12,4 3,2 22,0 22,0 

 

A tabela aponta uma maior queda de voltagem na região do anodo em relação ao catodo, 

como nos experimentos anteriores. Nota-se ainda que, com exceção do experimento 3.1, 

os valores de fator de eficiência foram da ordem de 23%. Em comparação ao ensaio 

realizado com corrente constante esse percentual é bem inferior ao registrado pelo 

experimento 1.1 que registrou valor próximo à 35%. Relembrando que o ensaio 1.1 foi 

realizado na primeira série com o mesmo gradiente de potencial elétrico dos experimentos 

dessa série. Este fato, denota a necessidade de mais experimentos como contraprova para 

que possíveis influências na montagem do equipamento e execução dos experimentos 

sejam minimizadas. Reforça-se que esse procedimento não foi adotado pela pequena 

quantidade de rejeito disponível. 

 

O fator de eficiência sofreu reduções ao longo dos experimentos em consequência da 

redução do teor de umidade que resultou na elevação da resistência elétrica do rejeito e 

da migração das frentes ácida e básica que promoveram a variação da condutividade 

elétrica no interior da amostra de rejeito. O comportamento do fator de eficiência é 

apresentado nas figuras 4.70 e 4.71, respectivamente para os ensaios 2.1, 2.2, e 2.3, 2.4. 

 

As figuras apontam pequenos intervalos de elevação do fator de eficiência, sendo esses, 

reflexos da redução na queda de voltagem em determinados intervalos de inversão de 

polaridade. Tais elevações foram mais pronunciadas nos experimentos 2.3 e 2.4 em que 

são vistos períodos de aumento considerável do parâmetro.  

 

Vê-se ainda, que os experimentos que apresentaram maiores reduções do fator de 

eficiência foram aqueles que apresentaram maiores volumes drenados. Desta forma, os 

ensaios 2.2 e 2.4 registram valores finais iguais a 3 e 2%. 
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Figura 4.70 – Fator de eficiência em função do tempo. Ensaios 2.1 e 2.2 (Série: 

Corrente intermitente). 

 

Enquanto os experimentos 2.1 e 2.3 mostram valores finais iguais a 7,5 e 2,8%, 

respectivamente. Vale ressaltar que o ensaio 2.1 apresentou o menor volume drenado da 

série. 
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Figura 4.71 – Fator de eficiência em função do tempo. Ensaios 2.3 e 2.4 (Série: 

Corrente intermitente). 
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4.2.5.3– Série de ensaios: Inversão de Polaridade 

 

Os ensaios realizados com a técnica de inversão de polaridade mostram resultados inicia is 

praticamente idênticos. Os resultados apontam ainda uma proximidade ao experimento 

1.1, realizado na primeira série e que apresenta o mesmo gradiente de potencial elétrico 

da presente série (100 V/m). Mostrando uma maior coerência dos resultados, pois, nos 

momentos iniciais dos experimentos a influência da técnica de inversão de polaridade não 

será visível, permanecendo, dessa forma, o gradiente elétrico no interior da amostra muito 

próximo nesse período inicial em todos os experimentos, conforme retrata a figura 4.72. 

 

 

Figura 4.72 – Potencial elétrico no interior do corpo de prova no início dos ensaios, 

região central na base da célula (Série: Inversão de polaridade) 

 

Em virtude dessa similaridade entre os ensaios da presente série com o experimento 1.1 

realizado na primeira série, haverá também uma proximidade entre os valores iniciais do 

fator de eficiência estimado como aponta a tabela 4.15.  

 



194 

 

O valor do fator de eficiência obtido pelo ensaio 1.1 foi de aproximadamente 35,4%, 

enquanto os ensaios da série analisada foram da ordem de 36%. 

 

Tabela 4.15 – Fator de eficiência considerando a queda de voltagem na interface 

eletrodo/rejeito. (Série: Inversão de Polaridade) 

 

Ensaio 
E0 

(V/m) 
Intermitência 
On/ off (min) 

Inv. de 
polaridade (min) 

ΔVA 

(V) 
ΔVC 
(V) 

Ee 
(V/m) 

β0   
(%) 

3.1 100 - 2 11,1 1,7 36,2 36,2 

3.2 100 - 10 13,6 1,8 34,7 34,7 

3.3 100 2 / 1 - 10,9 1,8 36,3 36,3 

 

 

Os gráficos da variação do potencial elétrico no interior da amostra ficaram confusos em 

função do processo de inversão de polaridade, desse modo, optou-se pela apresentação 

apenas do fator de eficiência em função do tempo. Trata-se de uma simplificação da 

análise, pelo fato de que em função do fator de eficiência pode-se estimar o 

comportamento do potencial elétrico no interior da amostra.  

 

Assim como nas demais séries, observa-se uma redução do potencial elétrico nas 

proximidades dos eletrodos e, consequentemente, do fator de eficiência. Entretanto, a taxa 

de redução do fator de eficiência foi menor do que as apresentadas nas séries anteriores. 

Tal situação se deve ao processo de inversão de polaridade que promoveu um menor 

ressecamento e uma atenuação na variação do pH nas imediações dos eletrodos, como já 

discutido em tópicos anteriores. 

 

O comportamento do fator de eficiência em função tempo de todos os experimentos é 

apresentado na figura 5.86, nela vê-se que os valores do parâmetro ao final dos 

experimentos 3.1 e 3.2 foram da ordem de 17%, enquanto o ensaio 3.3 registrou um valor 

próximo à 19%. A menor redução do ensaio 3.3 se deve ao menor volume de água drenada 

e menores variações do pH da água intersticial dentre os ensaios da série. 
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Figura 4.73 – Fator de eficiência em função do tempo. (Série: Inversão de polaridade). 
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4.2.6 – Coeficiente de condutividade eletrosmótica (ke) e eficiência eletrosmótica (ki)  

 

Conforme já discutido no capítulo 2, o coeficiente de condutividade eletrosmótica (ke) é 

o parâmetro que controla a taxa de fluxo eletrosmótico no interior do solo. Em condições 

de drenagem em que os eletrodos estão abertos ao acesso de água, a taxa de fluxo pode 

ser estimada pela equação 2.6, apresentada no capítulo 2. 

 

Optou-se por calcular o coeficiente (ke) apenas com o fluxo provocado pela eletrosmose, 

por isso, foi utilizado o volume drenado apenas no anodo para a estimativa. A área da 

seção transversal ao fluxo eletrosmótico, utilizada no cálculo, foi corrigida em função do 

tempo por intermédio das medidas de recalque do topo da amostra, realizadas 

periodicamente no decorrer dos experimentos.  

 

Já o gradiente de potencial elétrico utilizado nas estimativas foi o efetivamente transferido 

à amostra de solo (Ee) corrigido em função do fator de eficiência (β), apresentado 

anteriormente. 

 

A eficiência eletrosmótica (ki) foi estimada através da equação 2.8, sendo ela a razão entre 

a vazão de água medida no anodo e a corrente elétrica média medida para cada interva lo 

de tempo analisado. 

  

4.2.6.1 – Série de ensaios: gradiente de potencial elétrico 

 

A variação do coeficiente de permeabilidade eletrosmótico (ke) dos ensaios realizados 

com diferentes gradientes de potencial elétrico é apresentado na figura 4.74. Para fins de 

comparação são mostrados os parâmetros estimados a partir do gradiente de potencial 

elétrico teórico (E0) e o gradiente efetivo (Ee), apresentados no capítulo anterior.  

 

Verifica-se que o coeficiente de permeabilidade eletrosmótico estimado com o gradiente 

efetivo (Ee) foi entre 8 e 15 vezes superior ao coeficiente estimado com o gradiente 

teórico (E0), conforme apresenta a figura 4.74. 

 

Os gráficos mostrados na figura 4.74 apontam para valores que apresentam consideráve is 

oscilações no início dos experimentos, tais oscilações refletem variações no fluxo 
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eletrosmótico, as quais foram promovidas no início dos experimentos em função da 

contribuição do volume de água presente no geossintético, como foi discutido 

anteriormente.  

 

 

Figura 4.74 – Coeficiente de permeabilidade eletrosmótico em função do tempo. (Série: 

Gradiente de Potencial Elétrico). 

 

Os valores apresentados na figura oscilaram entre 1,34x10-7 a 5,86 x10-9 m2/s.V para a 

estimativa realizada a partir do gradiente de potencial elétrico teórico e entre 1,15x10 -6 a 

7,99 x10-8 m2/s.V para a estimativa com gradiente de potencial elétrico efetivo. Os valores 

médios para cada experimento serão apresentados na tabela 4.16. 

 

O parâmetro eficiência eletrosmótica, ki, estimado em função do fluxo drenado no anodo 

e da corrente elétrica variou no decorrer dos experimentos, conforme apresenta a figura 

4.74. Vê-se uma proximidade entre os experimentos até aproximadamente 31 horas, com 

exceção dos intervalos em que são observadas oscilações nas primeiras 2 horas de 

experimentos. 
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Por meio da análise dos gráficos mostrados na figura 5.88 vê-se que os valores registrados 

permaneceram contidos no intervalo de 1,94x10-8 e 7,4x10-10 m3/C. Os valores médios 

desse parâmetro serão apresentados na tabela 4.16. 

 

 

Figura 4.75 – Eficiência eletrosmótica em função do tempo. (Série: Gradiente de 

Potencial Elétrico). 

 

 

4.2.6.2 – Série de ensaios: corrente intermitente 

 

Os valores estimados para o coeficiente de permeabilidade eletrosmótico em função do 

gradiente elétrico efetivo e teórico da série que utilizou a técnica de corrente intermitente 

são apresentados nos gráficos da figura 4.76. 

 

Assim como visualizado na série anterior, percebe-se na figura a oscilação dos valores 

iniciais do parâmetro analisado, com o estabelecimento de variações mais suaves a partir 

da sétima hora de ensaios. Verifica-se ainda que a diferença entre o coeficiente estimado 

em função do gradiente teórico foi inferior ao obtido a partir do gradiente efetivo em 



199 

 

aproximadamente 10 vezes no início dos experimentos e 30 vezes ao final de alguns 

ensaios. 

 

 

Figura 4.76 – Coeficiente de permeabilidade eletrosmótico em função do tempo. (Série: 

Corrente Intermitente). 

 

Nessa série de ensaios, os valores do coeficiente de permeabilidade eletrosmótico ficaram 

compreendidos entre o intervalo de 7,7x10-7 a 6,5x10-8 m2/s.V estimados pelo gradiente 

efetivo e entre 1,3x10-7 a 6,6 x10-9 m2/s.V pelo gradiente teórico. 

 

A variação do coeficiente de eficiência eletrosmótica (ki) em função do tempo é 

apresentado na figura 4.77.  

 

Nesta constata-se que a maior parte dos experimentos apresentou valores muito próximos, 

sendo apenas o ensaio 2.3 discrepante dos demais na maior parte do ensaio. O interva lo 

de valores registrados nos experimentos ficou entre 1,8x10-8 e 8,2x10-10 m3/C. 
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Figura 4.77 – Eficiência eletrosmótica em função do tempo. (Série: Corrente 

Intermitente). 

 

4.2.6.3 – Série de ensaios: inversão de polaridade 

 

Os ensaios realizados com a técnica de inversão de polaridade registraram os menores 

valores de coeficiente de permeabilidade eletrosmótica, como pode ser observado na 

figura 4.78. Nessa figura são apresentados os gráficos do coeficiente em função do tempo. 

 

Figura 4.78 – Coeficiente de permeabilidade eletrosmótico em função do tempo. (Série: 

Inversão de Polaridade). 
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O valor do coeficiente de permeabilidade eletrosmótico variou entre 5x10-7 a 1,1x10-8 

m2/s.V nos valores obtidos em função do gradiente de potencial elétrico efetivo e 1,3 x 

10-8 a 2,1x10-9 m2/s.V para aqueles estimados em função do gradiente teórico. Os valores 

obtidos estimados com o gradiente efetivo foram superiores em aproximadamente 5 vezes 

aos estimados pelo gradiente teórico. Sendo essa a menor diferença encontrada nas séries 

analisadas 

 

O comportamento do coeficiente de eficiência eletrosmótica (ki) estimado para cada 

ensaio da série é apresentado nos gráficos da figura 4.79. 

 

 

Figura 4.79 – Eficiência eletrosmótica em função do tempo. (Série: Inversão de 

Polaridade). 

 

A figura 4.79 mostra a proximidade dos valores estimados para a eficiência eletrosmótica, 

sendo possível afirmar que para todos os experimentos os valores foram iguais durante 

todo o tempo de ensaio. Os valores apresentados ficaram contidos no intervalo de 1,5 x 

10-8 e 2,3x10-10 m3/C. 

 

Torna-se importante relembrar que existiram intervalos durante os experimentos em que 

não foram realizadas medidas do volume drenado em função do tempo, conforme 
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apresentado em tópicos anteriores, fato que novamente justifica valores aproximadamente 

constantes vistos nos gráficos de todos os ensaios.  

 

 

4.2.6.4 – Comparação entre as séries 

 

Os valores médios do coeficiente de permeabilidade eletrosmótica (ke) obtidos a partir 

do gradiente de potencial elétrico teórico (E0) e efetivo (Ee) e eficiência eletrosmótica (ki) 

estimados para todos os experimentos são apresentados na tabela 4.16. 

 

 A diferença entre os valores médios de ke, estimados pelo gradiente de potencial teórico 

e efetivo, foi de aproximadamente uma ordem de grandeza para as duas primeiras séries, 

como se vê na tabela 4.16. No entanto, os valores estimados pelos dois gradientes se 

mostraram na mesma ordem de grandeza nos ensaios realizados na terceira série. 

 

Tabela 4.16 – Estimativa dos coeficientes de condutividade e eficiência eletrosmótica. 

Ensaio 
E0 

(V/m) 
Intermitência 

(on/off) 
Inv. de 

polaridade (min) 

ke (m2/s.V) 
ki (m3/C) 

E0 Ee 

1.1 100 - - 1,8 x10-8 2,2 x10-7 2,8 x10-9 

1.2 75 - - 2,2 x10-8 2,6 x10-7 3,3 x10-9 

1.3 50 - - 3,0 x10-8 3,4 x10-7 4,6 x10-9 

2.1 100 1/0,5 - 1,4 x10-8 1,4 x10-7 2,3 x10-9 

2.2 100 2/1 - 1,7 x10-8 2,6 x10-7 2,6 x10-9 

2.3 100 3/1,5 - 1,7 x10-8 2,7 x10-7 5,0 x10-9 

2.4 100 4/2 - 1,7 x10-8 2,6 x10-7 2,6 x10-9 

3.1 100 - 2 1,0 x10-8 4,5 x10-8 1,7 x10-9 

3.2 100 - 10 1,0 x10-8 5,1 x10-8 1,2 x10-9 

3.3 100 2/1 3 8,0 x10-9 3,3 x10-8 9,2 x10-10 

 

 

A tabela 4.16 aponta ainda uma proximidade entre os valores de ke registrados nas duas 

primeiras séries de experimentos, permanecendo os valores contidos entre 1,4 a 2,7 x 10 -

7 m2/s.V, no caso das estimativas realizadas com o gradiente efetivo e 1,4 a 3 x 10-8 

m2/s.V, para os valores obtidos com o gradiente teórico. Sendo que no segundo caso, os 
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valores registrados por todos os experimentos com gradiente igual a 100V/m foram 

praticamente iguais. Ainda com relação aos coeficientes estimados pelo gradiente teórico, 

nota-se que os maiores valores foram registrados pelos ensaios da primeira série. 

Contudo, merece destaque o fato de o maior valor de ke (ensaio 1.3) não coincidiu com 

o ensaio com maior volume drenado (ensaio 1.1). 

 

Quando são avaliados os coeficientes estimados pelo gradiente de potencial elétrico 

efetivo também se constata que o intervalo de valores é muito pequeno quando são 

avaliadas apenas a primeira e segunda série de ensaios. Apontando para uma igualdade 

entre os valores apresentados, com exceção ao ensaio 1.3 que registrou o maior parâmetro 

e o ensaio 2.1 que obteve o menor valor.  

 

O ensaio 2.2 realizado com intervalo de 2 minutos ligado para 1 minuto desligado, foi o 

que obteve o volume final drenado mais próximo ao ensaio realizado com corrente 

contínua (1.1). Resultado semelhante foi observado no trabalho realizado por 

Mohamedelhassan e Shang (2001a 2002), os autores relatam que o ensaio que utilizou o 

mesmo intervalo de intermitência (2 on/ 1 off) foi o que apresentou o maior coeficiente 

de permeabilidade eletrosmótica (ke). No entanto, em virtude da proximidade da 

proximidade entre os coeficientes apresentados pelos experimentos 2.2, 2.3 e 2.4, tal 

afirmativa não pode ser refeita no presente trabalho.  

 

A terceira série de ensaios, realizada com inversão de polaridade, foi a que apresentou os 

menores valores de ke estimado com gradiente de potencial elétrico efetivo, sendo tais 

valores inferiores às demais série em aproximadamente uma ordem de grandeza. 

 

 Para todos os experimentos o coeficiente de eficiência eletrosmótica (ki), apresentado na 

tabela 4.16, permaneceu praticamente na mesma ordem de grandeza contidos no interva lo 

5 x 10-9 e 9,2x10-10 m3/C. Sendo que o menor valor foi registrado pelo experimento 3.3, 

que também apresentou o menor volume de água drenada entre todos os experimentos. E 

o maior valor foi obtido pelos experimentos 1.3 e 2.3. Desse modo, considerando apenas 

esse fator os experimentos realizados com inversão de polaridade foram menos eficientes 
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que as demais séries. Isso se justifica pelo menor fluxo eletrosmótico e maior corrente 

elétrica média obtidos pelos experimentos dessa série. 

 

Em comparação a outros valores registrados na literatura e citados na tabela 2.3, têm-se 

que os valores de ke obtidos no presente trabalho foram superiores tanto os estimados 

pelo gradiente teórico quanto efetivo aos comumente relatados que estão na ordem 10-9 

m2/s.V. Shang et al (2009), relatam em seu trabalho que os valores iniciais de ke medidos 

foram da ordem de 6 a 4x10-10 m2/s.V, para ensaios de adensamento eletrocinético em 

laboratório, mas tais valores diminuíram com o avanço do tratamento, resultado da 

diminuição da água no interior da amostra e das reações químicas que ocorreram. Ainda 

nesse estudo, os pesquisadores relatam que em uma série de ensaios realizados com 

inversão de polaridade os valores do coeficiente de condutividade eletrosmótica ficaram 

compreendidos entre 10-10 e 10-9 m2/s.V, sendo esses também inferiores aos obtidos aqui. 

 

O coeficiente denominado de eficiência eletrosmótica, apresentado na equação 2.8 do 

capítulo 2, foi calculado para cada ensaio realizado e os valores constam na tabela 4.16. 

Os valores para os ensaios realizados com corrente constante não apresentaram diferenças  

consideráveis, sendo da ordem de 1,1x10-7 m3/C para o primeiro intervalo do ensaio (10 

horas) e diminuindo durante o segundo momento para 3,7 e 6,31x10-8 m3/C, 

respectivamente para os experimentos 1.1 e 1.2. Os ensaios realizados com inversão de 

polaridade e corrente intermitente registraram valores da ordem de 7,59 e 3,14x10-8 m3/C, 

nas primeiras 10 horas de ensaio e 1,39 e 3,85x10-8 m3/C no restante do experimento.  

 

Um ponto importante a ser considerado é que, ao ser adicionada água destilada para a 

obtenção do teor de umidade adequado para a realização dos ensaios, haverá uma redução 

do fluxo eletrosmótico do rejeito analisado em comparação às condições naturais. Pois, 

aumentando o teor de umidade sob concentração eletrolítica constante da água interstic ia l, 

aumenta-se também a quantidade de água a ser transportada por íon presente na solução. 

Dessa forma, os resultados do coeficiente de eficiência eletrosmótico aqui apresentados 

seriam superiores se os ensaios fossem realizados com o rejeito natural, sem adição de 

água destilada. 
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4.2.6 _ Consumo Energético 

 

A estimativa do gasto energético dos experimentos realizados foi efetuada com base no 

cálculo da energia através do produto entre a diferença de potencial aplicada (V0), a 

corrente elétrica média (iméd), fator de intermitência (α) e o tempo do experimento (t), 

conforme a equação 4.4. Os valores estimados são apresentados na tabela 4.17. 

 

𝐸 = 𝛼.𝑉0 . 𝑖𝑚é𝑑 . 𝑡         (4.4) 

 

O valor de energia elétrica consumida (E) foi relacionado ao volume de água drenada no 

anodo (E1) e à massa de rejeito tratado (E2) em cada experimento, e os valores constam 

na tabela 4.17. Além desses parâmetros a tabela mostra ainda os valores do gasto 

financeiro por tonelada de rejeito tratado (custo 2) e o gasto considerando o metro cúbico 

de água drenada (custo 1). Apenas por questões de comparação serão apresentados todos 

os experimentos realizados, considerando inclusive a terceira série que obteve os piores 

resultados analisados até o momento, sendo assim considerada a menos eficiente. 

 

Tabela 4.17 – Estimativa do consumo energético no processo de adensamento 

eletrocinético. (Equação 5.3) 

Ensaio 
V0 
(V) 

iméd 

(mA) 
α E (kWh) 

E11 
(kWh/m3 
drenado) 

E22 
(kWh/t) 

Custo 1 
(R$/m3 

drenado) 

Custo 2 
(R$/t) 

1.1 20 9,6 1,00 1,54E-03 0,32 0,099 0,17 0,05 

1.2 15 7,4 1,00 8,93E-04 0,21 0,054 0,11 0,03 

1.3 10 5,1 1,00 4,04E-04 0,11 0,024 0,06 0,01 

2.1 20 5,1 1,00 4,04E-04 0,11 0,024 0,06 0,01 

2.2 20 9,4 0,67 1,00E-03 0,28 0,064 0,15 0,03 

2.3 20 10,1 0,67 1,08E-03 0,26 0,069 0,14 0,04 

2.4 20 9,7 0,67 1,03E-03 0,26 0,067 0,14 0,04 

3.1 20 9,9 0,67 1,05E-03 0,25 0,069 0,14 0,04 

3.2 20 14,9 1,00 2,38E-03 1,21 0,156 0,65 0,08 

3.3 20 11,3 0,67 1,21E-03 0,68 0,079 0,37 0,04 

 

 

                                                                 
1 E1 = Energia consumida/volume de água drenada no anodo. 
2 E2 = Energia consumida/massa de rejeito tratado. 
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O cálculo do custo relacionado ao tratamento do metro cúbico de rejeito, foi realizado 

com base no valor do kWh praticado pela concessionária CEMIG (Companhia Energética 

de Minas Gerais S.A), referente ao mês de agosto de 2016 (R$ 0,54 por kWh) 

considerando a cobrança de tarifa referente a bandeira vermelha. 

 

O menor consumo está associado ao ensaio 1.2, que utilizou a menor diferença potencial 

elétrico dentre todos os experimentos. Os ensaios com maior consumo energético por 

metro cúbico drenado (E1) ou por tonelada de rejeito (E2) foram os ensaios realizados na 

série 3, pois foram os mesmos que apresentaram as menores variações de corrente elétrica 

e os menores volumes de água drenada. 

 

Os experimentos realizados durante a segunda série de ensaios apresentaram consumos 

de energia muito próximos, conforme apresenta a tabela 4.17. Dentre esses ensaios 

destacam-se os experimentos 2.2 e 2.4, pois apresentaram os maiores volumes drenados, 

conforme apresentado em tópicos anteriores. Para esses experimentos, verifica-se que o 

consumo de energia em função do metro cúbico drenado (coluna E1) ficou entre 0,25 e 

0,28 kWh/m3 drenado. Em comparação ao ensaio 1.1 realizado com o mesmo gradiente 

de potencial elétrico vê-se uma redução de aproximadamente 20% do consumo de energia 

por metro cúbico drenado. 

 

A partir dos resultados apresentados constata-se que existem benefícios associados à 

utilização de corrente intermitente durante o processo de adensamento/desaguamento do 

rejeito. Com destaque para os intervalos de intermitência semelhantes aos utilizados nos 

experimentos 2.2 e 2.4, visto que esses experimentos apresentaram os maiores volumes 

drenados na série.  
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS  

 

5.1 _ Conclusões 

 

 Equipamentos de laboratório 

 

Os experimentos realizados validaram a funcionalidade e operacionalidade dos 

equipamentos para análise de processos eletrocinéticos aplicados ao tratamento de 

rejeitos de mineração e outros resíduos industriais, além de solos. Os resultados obtidos 

foram pertinentes, representativos dos processos inerentes aos fenômenos eletrocinéticos, 

passíveis de repetibilidade e de confrontação direta entre si. Os sistemas de alimentação 

e aquisição de dados se mostraram ajustados e confiáveis diante dos resultados obtidos. 

 

A versatilidade do sistema de alimentação de energia elétrica permitiu a análise de 

diferentes condições de aplicação de corrente elétrica, como apresentado no capítulo de 

resultados, possibilitando, assim, um futuro desenvolvimento de estudos que envolvam 

variações nas técnicas de alimentação, visando um menor consumo de energia, menor 

degradação dos eletrodos e maior homogeneidade da amostra tratada.  

 

A partir dos resultados apresentados, ficou demonstrada a confiabilidade dos registros de 

monitoramento de corrente elétrica e potencial elétrico, realizados pelo sistema de 

aquisição de dados concebido durante o desenvolvimento do estudo. Nesse sentido, a 

bureta digital desenvolvida apresentou comportamento satisfatório no monitoramento do 

fluxo drenado em todos os experimentos realizados na célula eletrocinética 1. Contudo, 

modificações serão necessárias no sistema de monitoramento do fluxo eletrosmótico, 

devido as dificuldades encontradas com a utilização da bureta digital nos ensaios 

realizados com a célula eletrocinética 2.  

 

 Experimentos realizados na célula eletrocinética 1 

 

Em todos os experimentos foram verificadas elevações na taxa de fluxo dos ensaios 

realizados com a associação de fenômenos eletrocinéticos em relação aos experimentos 
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realizados apenas com carregamento axial, denominados ensaios controle. Os resultados 

apontaram para um aumento do fluxo eletrosmótico em função da elevação da voltagem 

inicialmente aplicada, contudo, essa tendência não apresentou uma relação muito clara, 

sendo constatadas variações nas diferentes séries. 

 

Quando foram comparados o aumento do volume drenado em relação ao ensaio controle, 

denominado ganho relativo, verificou-se que nos níveis de DDP correspondentes a 10 e 

15 V o ganho foi substancialmente superior para os ensaios realizados com 30% de 

sólidos em relação às demais séries. Já as séries realizadas com 20 e 25% de sólidos 

apresentaram ganhos relativos muito próximos em todos os níveis de DDP utilizados. Tal 

situação foi associada ao processo de correção do percentual de sólidos realizada com a 

adição de água destilada durante a homogeneização das amostras. Fato que resultou em 

uma diluição da concentração de eletrólitos livres presentes no fluído interstic ia l, 

acarretando, desse modo, menores ganhos relativos nos experimentos com menores 

percentuais de sólidos. 

 

Com base nas curvas de volume drenado versus o tempo, conclui-se que apenas os 

experimentos realizados na série de 20% de sólidos atingiram a finalização do processo 

de desaguamento/adensamento eletrocinético. Baseado nas curvas de taxa de fluxo em 

função do tempo, verificou-se que os experimentos das demais séries foram finalizados 

com valores de fluxo diferentes de zero, apontado, assim, que o processo de adensamento 

nessas amostras não fora finalizado.  

 

Constatou-se ainda que mesmo sendo atingidos valores de poropressão próximas a zero 

na base da célula os experimentos realizados com 15 e 10V na série de 25% de sólidos, o 

processo de adensamento dessas amostras não foi concluído. Tal conclusão é embasada 

na taxa de fluxo superior a zero ao final desses ensaios. A referida redução de poropressão 

na base da célula é atribuída ao sentido de fluxo e ao acúmulo de gases na região próxima 

ao eletrodo de base, como resultado da hidrólise da água nessa área. Desta forma, o 

acompanhamento da dissipação de poropressão da base se relaciona à evolução do 

processo de adensamento da amostra e à desaturação na região próxima à base. Neste 

sentido, ambos os processos são dependentes da densidade de corrente aplicada na 
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amostra, sendo que a medida que a densidade de corrente aumenta, maiores serão a taxa 

de dissipação de poropressão e a geração de gases, conforme apresentado por Tamagnini 

et al (2010) e Hamir et al (2001). 

 

Em todos os experimentos verificou-se uma aproximação das taxas de fluxo 

eletrosmótico a partir de determinados intervalos de tempo, independentemente do 

gradiente de voltagem aplicado. Avaliando a convergência entre as taxas de fluxo dos 

ensaios de adensamento eletrocinético em relação aos ensaios controle de todas as séries, 

verifica-se que esse fato ocorre em uma faixa do percentual de sólidos compreendida 

entre 43 e 50%. Sendo que os menores percentuais estão associados aos ensaios controle 

e o aumento do percentual de sólidos está relacionado ao aumento da DDP aplicada. Este 

fato está associado à desaturação da amostra e do elemento geossintético utilizado como 

filtro, que implicará na redução da permeabilidade hidráulica e eletrosmótica do rejeito 

comprometendo o processo de adensamento, conforme apontado por Gabriele et al 

(2008). 

 

O percentual de sólidos final nos experimentos realizados nas três séries ficou contido no 

intervalo de 50 a 64% na primeira (20% de sólidos), entre 48 a 56% na segunda (25% de 

sólidos) e aproximadamente 44 e 49% na terceira (30% de sólidos). Os menores valores 

do referido intervalo são atribuídos aos ensaios realizados apenas com carregamento axial 

e os maios valores aos ensaios eletrocinéticos com maior DDP (15V). Em virtude do 

baixo percentual inicial de sólidos da primeira série (20% de sólidos), os experimentos 

dessa série se aproximaram mais de um processo de desaguamento do que de um 

adensamento, fato que justifica o maior percentual final de sólidos. 

 

O consumo de energia foi estimado com base no tempo necessário para que a amostra de 

rejeito atingisse o percentual de sólidos igual a 40%. Esse consumo nos experimentos 

realizados na primeira série (20% de sólidos) ficou compreendido entre 0,03 a 0,2 kWh, 

enquanto o intervalo de valores obtidos na segunda série (25% de sólidos) foi de 0,03 a 

0,38 kWh e para a terceira série (30% de sólidos) os valores ficaram entre 0 e 0,16 kWh.  
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Avaliando o gasto energético em função do volume de água drenada, constatou-se que os 

ensaios realizados na primeira série (20% de sólidos) registraram valores contidos no 

intervalo de 28 a 172 kWh/m3 drenado, enquanto a segunda série (25% de sólidos) 

apresentou valores entre 29 e 428 kWh/m3 drenado e os valores da terceira série (30% de 

sólidos) permaneceram entre 4 e 272 kWh/m3 drenado. Vale ressaltar que o valor de 

corrente elétrica apresentado pelo experimento da série de 25% de sólidos realizado com 

DDP igual a 15V foi discrepante em relação aos demais experimentos, fato que lança 

desconfiança sobre a estimativa apresentada.  

 

Observando os diferentes níveis de DDP utilizados, conclui-se que a melhor relação 

custo-benefício foi apresentada pelos experimentos realizados com 10V. Porém, devido 

às variações registradas nas diferentes séries realizadas, a definição do nível de DDP mais 

benéfico necessita da execução de um número maior de experimentos. 

 

 Experimentos realizados na célula eletrocinética 2 

 

As três séries de experimentos executados na célula eletrocinética 2, tinham como 

objetivo avaliar os efeitos promovidos pela variação do gradiente de potencial elétrico e 

analisar as técnicas de inversão de polaridade e corrente intermitente no processo de 

desaguamento/adensamento de um rejeito de mineração. 

 

A primeira série de ensaios foi composta por três experimentos realizados com diferentes 

gradientes de potencial elétrico, sendo eles 100, 75 e 50V/m. Comprovou-se uma 

tendência de elevação do volume drenado em função do gradiente de potencial elétrico 

aplicado, não sendo esse aumento diretamente proporcional à elevação de gradiente. Essa 

tendência de aumento do volume drenado em função do gradiente de potencial elétrico 

aplicado foi justificada pela diferença inicial entre as taxas de fluxo registradas em cada 

experimento, pois, verificou-se que a partir da vigésima quarta hora de experimentos as 

taxas de fluxo eletrosmótico foram praticamente iguais independentemente do gradiente 

de voltagem. 
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Ao final dos experimentos, as amostras de rejeito registraram médias do percentual de 

sólidos iguais 61, 59 e 53%, sendo os valores ordenados do maior para o menor gradiente 

de potencial elétrico. Contudo, os valores do percentual de sólidos medidos ao final dos 

experimentos mostraram variações desse percentual em função, das condições de 

drenagem, quedas de voltagem na interface rejeito/eletrodo e devido interferênc ias 

promovidas pelo layout do equipamento.  

 

Verificou-se que a utilização das técnicas de inversão de polaridade e corrente 

intermitente resultaram em redução do volume total de água drenada em comparação aos 

ensaios realizados com alimentação contínua de energia elétrica. 

 

A segunda série de experimentos foi realizada com intuito de avaliar a técnica de corrente 

intermitente no processo de desaguamento/adensamento dos rejeitos de mineração. Nos 

intervalos de intermitência testados, destacaram-se os de 2/1 e 4/2 (minutos 

ligado/minutos desligado) que apresentaram os maiores volumes totais drenados. Ao final 

desses experimentos foram registrados valores médios do percentual de sólidos iguais a 

58 e 59%, respectivamente.  

 

Assim como nos experimentos da série anterior, verificou-se que a diferença entre os 

volumes drenados nos experimentos foi motivada pela taxa de fluxo eletrosmótico 

proporcionada nas primeiras 12 horas de experimentos. Pois, a partir desse intervalo as 

taxas médias de fluxo foram praticamente iguais.  

 

Os ensaios realizados com inversão de polaridade que compõem a terceira série 

apresentaram os piores resultados de volume drenado. Ao final destes experimentos, 

foram registrados percentuais de sólidos médios iguais a 55 e 56%, respectivamente.  

 

Nessa mesma série, um terceiro experimento foi realizado, associando as técnicas de 

corrente intermitente e inversão de polaridade, em que foi utilizado o intervalo de 

intermitência de 2/1, sendo invertida a polaridade a cada fim de intermitência. Contudo, 

a partir dos resultados de volume total drenado, conclui-se que a associação dessas 
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técnicas não foi benéfica em relação ao volume drenado e, consequentemente, ao 

percentual de sólidos final que foi igual 53%. 

 

O benefício de proporcionar menores taxas de corrosão dos eletrodos obtido pela técnica 

de inversão de polaridade pôde ser constatado pela atenuação na variação do pH da água 

drenada pelos eletrodos da terceira série de experimentos. Nesses ensaios foram 

registrados valores finais de pH compreendidos entre 3,5 e 5. O monitoramento de pH 

realizado na água drenada apresentou certa discrepância entre os eletrodos em um mesmo 

experimento, apenas no ensaio realizado com intervalo igual a 10 minutos.  

 

Em virtude da alta resistência elétrica imposta pelo geossintético utilizado como elemento 

filtrante foram registrados valores consideráveis de queda de voltagem, que foi avaliada 

pelo fator de eficiência (β). O fator de eficiência estimado na face do elemento 

geossintético ficou contido no intervalo entre 52 e 42%, sendo notado um aumento do 

parâmetro em função da elevação do gradiente de potencial elétrico aplicado.  

 

Os valores iniciais do fator de eficiência medidos no interior da amostra de rejeito foi de 

35, 23 e 18%, respectivamente, para os experimentos realizados com gradientes de 

potencial elétrico iguais a 100, 75 e 50V/m. Fatores de eficiência iguais aos registrados 

nos experimentos representam gradientes de potencial elétrico efetivos inicialmente 

iguais à 35, 18 e 9 V/m, respectivamente para os ensaios realizados com gradientes 

teóricos iguais a 100, 75 e 50V/m.  

 

Os experimentos realizados com corrente intermitente apresentaram inicialmente fatores 

de eficiência compreendidos entre 16 e 23%, já os experimentos realizados com inversão 

de polaridade ficaram contidos entre 35 e 36%. 

 

Os valores de ke registrados nas duas primeiras séries de experimentos, permaneceram 

compreendidos entre 1,4 a 2,7 x 10-7 m2/s.V no caso das estimativas realizadas com o 

gradiente efetivo e 1,4 a 3 x 10-8 m2/s.V, para os valores obtidos com o gradiente teórico. 

Sendo que no segundo caso, os valores registrados por todos os experimentos com 

gradiente igual a 100V/m foram praticamente iguais. Ainda com relação aos coeficientes 



213 

 

estimados pelo gradiente teórico, verifica-se que os maiores valores foram registrados 

pelos ensaios da primeira série e os menores pelos experimentos que utilizaram inversão 

de polaridade. Contudo, merece destaque o fato de o maior valor de ke (ensaio 1.3) não 

coincidiu com o ensaio com maior volume drenado (ensaio 1.1). 

 

Outro parâmetro estimado foi o coeficiente de eficiência eletrosmótica, ki, que 

permaneceu praticamente na mesma ordem de grandeza contidos no intervalo 5 x 10-9 e 

9,2x10-10 m3/C. Sendo que o menor valor foi registrado pelo experimento 3.3, que 

também apresentou o menor volume de água drenada entre todos os experimentos. E o 

maior valor foi obtido pelos experimentos 1.3 e 2.3. Desse modo, considerando apenas 

esse fator os experimentos realizados com inversão de polaridade foram menos eficientes 

que as demais séries. Isso se justifica pelo menor fluxo eletrosmótico e maior corrente 

elétrica média obtidos pelos experimentos dessa série. 

 

Por fim, as diferentes séries de ensaios foram avaliadas pelo consumo de energia elétrica 

em função do volume de água drenada no anodo (E1) e em relação à massa de rejeito 

tratado (E2). Verificou-se que os ensaios com maior consumo energético por metro 

cúbico drenado (E1) ou por tonelada de rejeito (E2) foram os ensaios realizados na série 

3, que apresentaram valores entre 0,25 e 1,21 kWh/m3 drenado e 0,07 e 0,16 

kWh/tonelada drenada.  

 

Os experimentos realizados durante a segunda série de ensaios tiveram consumos de 

energia muito próximos compreendidos entre 0,11 e 0,28 kWh/m3 drenado e 0,03 e 0,07 

kWh/ton. drenada. Já os ensaios executados na primeira série registraram valores contidos 

entre 0,11 e 0,32 kWh/m3 drenado e 0,02 e 0,01 kWh/ton. drenada.  

 

A partir dos resultados apresentados, constata-se que existem benefícios associados à 

utilização de corrente intermitente durante o processo de adensamento/desaguamento do 

rejeito. Com destaque para os intervalos de intermitência semelhantes aos utilizados nos 

experimentos 2.2 e 2.4, visto que esses experimentos apresentaram os maiores volumes 

drenados na série.  
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5.2 _ Sugestões para futuras pesquisas  

 

Propõe-se para trabalhos futuros aplicados ao desaguamento de rejeitos de mineração em 

consistência de polpa os seguintes temas:  

 

 Avaliar o processo de desaguamento/adensamento eletrocinético para rejeitos de 

mineração que apresentem diferentes mineralogias, buscando contribuir para o 

conhecimento e desenvolvimento da técnica aplicada ao desaguamento de 

rejeitos. Com a finalidade de estabelecer, ao final dos experimentos, uma 

avaliação da condutividade elétrica dos resíduos no processo e relações entre a 

eficiência e condutividade eletrosmótica para diferentes rejeitos de mineração. Em 

vista disso, propõe-se a realização de ensaios com tempo de duração superiores 

aos utilizados.  

 

 Analisar os possíveis impactos ambientais, como a contaminação por metais 

pesados, que o processo de desaguamento/adensamento eletrocinético acarretará 

no rejeito de mineração. Estabelecendo, para tanto, uma sequência de análises 

químicas do rejeito a serem realizadas após o tratamento. 

 

 Realização de ensaios de desaguamento/adensamento eletrocinético com 

diferentes materiais que constituam os eletrodos e elementos filtrantes, analisando 

a queda de voltagem na interface eletrodo/rejeito. O intuito desses experimentos 

é a avaliação desses elementos que desempenhem a função de filtragem sem 

colmatação significativa e que proporcionem as menores perdas de voltagem na 

interface. 

 

 Realizar ensaios de desaguamento/adensamento eletrocinético com diferentes 

intervalos de inversão de polaridade e corrente intermitente, utilizando, para isso, 

intervalos de tempo superiores aos avaliados na presente pesquisa.  

 

 Realização de ensaios de desaguamento/adensamento eletrocinético de rejeitos 

usando soluções catalizadoras do processo eletrosmótico, tais como soluções 
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salinas, que serão misturadas ao rejeito de mineração com o objetivo de melhorar 

a eficiência do processo. Desta forma, propõe-se ainda a realização de 

experimentos com alimentação contínua de água em ambos os eletrodos e injeção 

de soluções que permitam o controle do pH, sendo necessário o controle contínuo 

desse parâmetro nos reservatórios que alimentam a amostra a ser tratada. 

 

 Avaliar os impactos provocados por diferentes agentes floculadores, comumente 

utilizados no processo de espessamento dos rejeitos, na técnica de 

desaguamento/adensamento eletrocinético. Para isso, propõe-se a execução de 

ensaios com amostras de rejeito sem floculante e amostras misturadas a 

floculantes, sendo posteriormente comparadas as diferenças entre os 

experimentos realizados. 

 

 Realização de ensaios de desaguamento/adensamento eletrocinético de rejeitos de 

mineração em escala industrial. No intuito de desenvolver GCE’s e avaliar o 

espaçamento, posicionamento dos eletrodos condutores de eletricidade e 

gradiente de voltagem mais eficiente. 

 

 Realização de experimentos de desaguamento de rejeitos em filter bags 

eletrocinéticos.  
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE ENSAIOS DE ADENSAMENTO NA CÉLULA 

ELETROCINÉTICA 1 
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1 – Volume de água drenada, variação do percentual de sólidos e fluxo eletrosmótico 

induzido 

 

O volume de água drenada pela associação de carregamento axial e eletrosmose, além 

dos demais parâmetros registrados durante os experimentos serão apresentados 

separadamente, de acordo com o percentual de sólidos inicial da amostra rejeito utilizada.  

 

 

1.1 – Ensaios com percentual de sólidos inicial de 25 % 

 

O comportamento do fluxo de água e da variação do percentual de sólidos durante a série 

de ensaios realizados com percentual inicial de sólidos igual a 25% é apresentado na 

figura 1.1.   

 

 

Figura 1.1 – Volume drenado e variação do percentual médio de sólidos x Tempo (0 = 

25% de sólidos) 
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Verifica-se, a partir dessa figura, que os efeitos dos fenômenos eletrocinéticos se mostram 

visíveis a partir de aproximadamente 36 minutos de ensaios, tempo superior ao verificado 

na série de ensaios realizados com 20% de sólidos. Mais uma vez, percebe-se claramente, 

que o fluxo de água drenada é proporcional à diferença de potencial elétrico aplicado e 

pela inclinação dos gráficos de volume drenado, vê-se que o processo de adensamento 

não foi finalizado. 

 

Os ensaios 2.2 e 2.3 (5 e 10 V) se mostram bem semelhantes até aproximadamente 3,6 

horas do experimento, a partir desse intervalo verifica-se um distanciamento das curvas 

de volume drenado versus o tempo.  

 

A variação do percentual de sólidos apresentada na figura 1.1, mostra que os ensaios 

realizados com ddp iguais a 0, 5, 10 e 15V alcançaram percentuais finais iguais a 47,9; 

50,2; 52,6 e 56,1, respectivamente. 

 

A seguir a tabela 1.1 apresenta um resumo dos resultados obtidos durante a realização da 

série de ensaios, além da comparação entre os volumes drenados nos ensaios de 

adensamento eletrocinético em relação ao ensaio de adensamento convencional. 

 

Tabela 1.1 – Volume drenado nos ensaios com percentual inicial de sólidos igual a 25% 

2. Eletrodo de aço – 0 = 25% 

Ensaio V0 (V) 
Volume 

drenado (ml) 

Ganho 

relativo (%) 

Ganho 

absoluto (ml) 

Jméd 

(mA/m2) 

2.1 0 1121,1 - - - 

2.2 5 1177,0 5,0% 55,9 88,7 

2.3 10 1230,4 9,7% 109,3 214,5 

2.4 15 1299,1 15,9% 178,0 373,7 

 

O aumento de volume drenado ou ganho relativo apresentado nessa tabela corresponde a 

5, 9,7 e 15,9% em relação ao volume drenado no ensaio com apenas sobrecarga, 

respectivamente para os ensaios que utilizaram 5, 10 e 15 volts.  
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A variação do fluxo de água drenada no decorrer dos experimentos é apresentada na 

figura 1.2.  Durante a primeira hora de experimentos os valores médios de fluxo estiveram 

contidos no intervalo de 477 a 530,51 ml.  

 

 

Figura 1.2 – Taxa de fluxo (0 =25% de sólidos). 

 

A figura 1.2, mostra que entre a quarta e a sétima hora de ensaios as taxas de fluxo 

permaneceram muito próximas entre todos os experimentos, sendo visto na última hora 

um distanciamento entre os valores apresentados. Os ensaios da série foram finalizados 

com taxas médias de fluxo compreendidas entre 21 e 69,6 ml/h, sendo o maior valor 

apresentado pelo ensaio controle e o menor pelo ensaio realizado com ddp igual a 15V. 

 

Assim como na série anterior, verifica-se a redução da eficiência do processo de 

adensamento eletrocinético. Tal situação, é comprovada pela aproximação das curvas já 

a partir da quinta hora de ensaios. Contudo, a taxa de fluxo dos ensaios eletrocinéticos foi 

superior ao ensaio controle até a sexta hora de experimentos, conforme ilustra a figura 

1.3. A exceção fica por conta do experimento realizado com 5V que apresentou uma 

menor taxa no intervalo de 5 horas, mas no próximo intervalo já se verifica um fluxo 

superior ao ensaio controle. 
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Figura 1.3– Aumento da taxa de fluxo (0 =25% de sólidos) 

 

Vê-se que até a terceira hora de experimentos o aumento proporcionado pela ddp de 15V 

foi superior aos demais ensaios. Sendo que as razões entre os valores do ensaio de 15V 

em relação ao ensaio de 5V foram de 2,2; 4,2 e 3,9 para a primeira, segunda e terceira 

hora de ensaios. Quando comparados os experimentos de 15 e 10V essa razão fica em 

torno de 2,1; 3,2 e 2,5 aproximadamente para os mesmos intervalos. 

 

No decorrer das duas últimas horas de experimentos, a taxa de fluxo dos ensaios 

eletrocinéticos foram inferiores à taxa apresentada pelo ensaio controle, conforme 

mostrado pela figura 1.2. Avaliando o percentual de sólidos na sexta hora de 

experimentos, apresentado na figura 1.1, os valores aproximados para os experimentos 

realizados com ddp iguais a 0, 5, 10 e 15V foram 43; 46; 48 e 53%. 

 

1.2 – Ensaios com percentual de sólidos inicial de 30 % 

 

O volume drenado acumulado e variação do percentual de sólidos em cada experimento 

são apresentados na figura 1.4. 

 

Nessa série de ensaios, verifica-se que praticamente não houve diferenciação entre os 

ensaios 3.1 e 3.2, conforme ilustrado pela figura 1.4, evidenciando, dessa forma, a pouca 
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influência ocasionada pela ddp de 5 volts no processo de adensamento do rejeito. Por 

outro lado, tem-se o aumento considerável ocasionado pela ddp de 10 V, em relação aos 

experimentos com menores valores ddp. Assim como os experimentos apresentados na 

série anterior, conclui-se pela inclinação dos gráficos de volume drenado que o processo 

de adensamento também não foi concluído na presente série. 

 

 

Figura 1.4 – Volume drenado e variação do percentual médio de sólidos x Tempo (0 = 

30% de sólidos) 

 

Ao ser analisada a variação do percentual de sólidos apresentada na figura 1.4, verifica-

se que nenhum dos experimentos dessa série ultrapassou o percentual final de 50% de 

sólidos. Sendo que os ensaios controle e o de ddp igual a 5V atingiram os percentuais 

finais de 43,7 e 44,3%, enquanto os ensaios realizados com ddp iguais a 10V e 15V 

apresentaram percentuais finais iguais a 48 e 49,1%. 

 

O aumento relativo do volume de água drenada em relação ao ensaio controle é 

apresentado na tabela 1.2, nela pode-se verificar que o aumento de volume drenado no 
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ensaio 3.2 (ddp igual a 5V) foi inferior ao alcançado pelas demais séries, contudo, os 

outros dois experimentos apresentaram ganhos superiores as demais séries.  

 

Tabela 1.2 – Volume drenado nos ensaios com percentual inicial de sólidos igual a 30% 

3. Eletrodo de aço - 0 = 30% 

Ensaio 

V0 

(V) 

Volume 

drenado (ml) 

Ganho 

relativo (%) 

Ganho 

absoluto (ml) 

Jméd 

(mA/m2) 

3.1 0 726,6 - - - 

3.2 5 748,6 3,0% 22,0 3,7 

3.3 10 875,0 20,4% 148,4 155,0 

3.4 15 910,1 25,3% 183,5 188,2 

 

Os ensaios dessa série obtiveram taxas iniciais de fluxo compreendidas entre 270 e 342 

ml/h na primeira hora de experimentos, conforme mostrado na figura 1.5. Assim como 

nas demais séries, verifica-se que no decorrer dos experimentos houve uma aproximação 

entre as taxas de fluxo dos ensaios eletrocinéticos em relação à taxa do ensaio controle. 

Entretanto, não foi atingida a igualdade entre as taxas de fluxo dos diferentes 

experimentos.  

 

 

Figura 1.5 – Taxa de fluxo (0 = 30% de sólidos). 
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A figura 1.5, mostra uma tendência de taxa de fluxo com pequenas variações no interva lo 

compreendido entre três e seis horas de experimento. Ao final dos experimentos, a taxa 

média de fluxo ficou entre 53,7 e 68,7 ml/h, sendo o maior valor obtido pelo experimento 

realizado com 15V e o menor pelo ensaio de 5V. 

 

Considerando o aumento do fluxo de água promovido pela associação dos fenômenos 

eletrocinéticos ao processo de carregamento axial, constata-se que um errático do 

experimento realizado com ddp igual 5V, apresentando, em determinados interva los, 

valores superiores aos registrados pelo ensaio controle, mas em outros valores inferio res. 

Esse comportamento pode ser visualizado na figura 1.5, fincando mais evidente na figura 

1.6.  

 

 

Figura 1.6– Aumento da taxa de fluxo (0 =30% de sólidos). 

 

Conforme mostra a figura 1.6, a contribuição do fluxo eletrosmótico nos experimentos 

realizados com ddp iguais a 10 e 15V, proporcionou taxas de fluxo superiores ao ensaio 

controle em praticamente todo o intervalo dos experimentos. As menores diferenças 

foram registradas ao final dos experimentos, sendo que nesse intervalo os percentuais de 

sólidos das amostras de rejeito ficaram compreendidos entre 44 e 49% de sólidos, 

conforme ilustra a figura 1.4. 
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Avaliando a convergência entre as taxas de fluxo dos ensaios de adensamento 

eletrocinético em relação aos ensaios controle de todas as séries, nota-se que esse fato 

ocorre em uma faixa do percentual de sólidos compreendida entre 43 e 50%. Sendo que 

os menores percentuais estão associados aos ensaios controle e o aumento do percentual 

de sólidos está atrelado ao aumento da ddp aplicada. Esse fato está associado ao grau de 

saturação da amostra, que exerce influência direta no processo de adensamento pela 

redução da permeabilidade eletrosmótica e hidráulica do solo conforme apontado por 

Gabriele et al (2008). 

 

 A redução do grau de saturação da amostra promoverá um aumento nas forças capilares 

que se opõem ao fluxo eletrosmótico, que ao serem somadas à força da gravidade 

diminuem a efetividade da força elétrica que desencadeia o fluxo eletrosmótico. Sendo 

assim, a partir dos resultados apresentados pela série realizada com percentual inicial de 

sólidos igual a 20%, verifica-se que o processo de adensamento eletrocinético torna-se 

pouco eficiente a partir de 60 e 64% para os experimentos com ddp iguais a 10 e 15V, 

respectivamente, e aproximadamente 53 e 50% para os ensaios de 5V e controle. O 

trabalho realizado por Ferreira (2011) utilizando o mesmo rejeito de mineração e 

submetendo o material à experimentos de adensamento eletrocinético durante um 

intervalo de 24 horas mostrou que o percentual de sólidos final dos experimentos foi em 

torno de 60%. 

 

 

1.2 – pH da água drenada 

 

Os valores de pH da água drenada registrados no decorrer dos experimentos da primeira 

e segunda séries serão apresentados nos tópicos a seguir. 

 

1.2.1 – Ensaios com percentual de sólidos inicial de 25 % 

 

Os valores iniciais de pH da água intersticial das amostras de rejeito utilizadas nos 

experimentos realizados na segunda série ficaram entre 6,5 e 6,9, conforme ilustra o 

gráfico da figura 1.7. 
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Nesta série, em nenhum ensaio foi registrado elevação do pH da água drenada no decorrer 

dos ensaios, mas apenas uma tendência de equilíbrio nos experimentos realizados com 

ddp iguais a 10 e 15V. Os valores mínimos obtidos ao final dos experimentos foram iguais 

a 3,8; 3,4 e 3,15 para os experimentos realizados com ddp iguais a 5, 10 e 15 V, 

respectivamente. Justifica-se os menores valores de pH, em relação à série anterior, 

devido aos valores de intensidade de corrente elétrica que, nesta série, foram superiores 

aos valores obtidos na primeira série.   

 

 

Figura 1.7 – Variação do pH da água drenada (0 = 25% de sólidos). 

 

1.2.1 – Ensaios com percentual de sólidos inicial de 25 % 

 

Em comparação à primeira e segunda séries, os ensaios realizados na série com 30% de 

sólidos apresentaram valores iniciais de pH da água intersticial superiores aos demais, 

esses valores ficaram compreendidos entre 7,2 e 7,5, conforme registrado na figura 1.8. 

Resultado das menores taxas de eletrólise desse experimento em relação aos demais. 

 

O ensaio realizado com 5V, apresentou pequenas variações do pH da água drenada 

variando entre o valor inicial de 7,2 e o final de 6,13.  Em comparação com os demais 

experimentos, a pequena redução do pH é justificada pela a intensidade de corrente 
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elétrica registrada nesse experimento que foi muito baixa, conforme será apresentado em 

um próximo tópico. 

 

 

Figura 1.8 – Variação do pH da água drenada (0 = 30% de sólidos). 

 

A figura 1.8, mostra que os ensaios realizados com ddp iguais a 10 e 15V apresentaram 

variações de pH da água drenada muito próximas, isso se deve aos valores de corrente 

elétrica apresentados por ambos os experimentos que foram próximos. Ao final dos 

experimentos os valores de pH da água drenada foram iguais a 4,4 e 4,2, respectivamente, 

nos ensaios realizados com ddp iguais a 10 e 15V. 

 

1.3 – Variação de poropressão na base da célula  

 

A variação da poropressão na base da célula eletrocinética 1 registrada em todos os 

experimentos da segunda e terceira séries de ensaios serão apresentados a seguir. 

 

1.3.1 – Ensaios com percentual de sólidos inicial de 25 % 

 

O comportamento da poropressão na base da célula nos ensaios com 25% de sólidos é 

apresentado na figura 1.9.  
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Assim como nos ensaios realizados na série anterior, percebe-se uma oscilação nos 

valores de poropressão registrados nos momentos iniciais dos ensaios. Esse fato resulta, 

possivelmente, da não garantia de saturação dos canais de drenagem conectados ao 

transdutor de pressão. Outra situação que pode contribuir para tais oscilações é a geração 

de gases durante o processo de eletrólise que ocorre no eletrodo de base e que está 

próximo ao canal do transdutor de poropressão. 

 

 

Figura 1.9 – Variação de poropressão na base (0 =25% de sólidos) 

 

Ainda nessa série de ensaios, verifica-se que apenas os ensaios com ddp iguais a 10 e 15 

V, alcançaram poropressões nulas ou negativas na base da célula, sendo que o primeiro 

atingiu tal estado apenas no final do ensaio (aproximadamente 7,8 horas) e o segundo 

demandou para tanto aproximadamente 6,4 horas. Já os ensaios realizados com ddp iguais 

a 5V e o ensaio controle apresentaram apenas reduções na poropressão, atingindo os 

valores mínimos de 6,2 e 1,9 kPa, respectivamente. 

 

1.3.2 – Ensaios com percentual de sólidos inicial de 30 % 

 

Os ensaios realizados nesta série apresentaram oscilações recorrentes em todos os 

experimentos, apontando, assim, a necessidade de averiguação dos sistemas de aquisição 
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de dados, além de melhorias no processo de saturação dos canais de drenagem que 

conectam o transdutor de poropressão.  

 

A partir da figura 1.10 constata-se que em nenhum dos ensaios dessa série alcança a 

dissipação total de poropressão na base da célula, sendo apenas registradas diminuições 

nos valores desse parâmetro. Verifica-se ainda que dois experimentos apresentam curvas 

praticamente idênticas, sendo eles o controle e o de ddp igual a 5V, os mesmos já haviam 

apresentado curvas muito semelhantes de volume drenado versus tempo. A seguir serão 

apresentadas comparações entre os diferentes ensaios realizados. 

 

 

Figura 1.10 – Variação de poropressão na base (0 = 30% de sólidos) 

 

1.4 – Parâmetros elétricos: corrente, resistência e condutividade elétrica 

 

Nesse tópico serão apresentados os parâmetros elétricos registrados no durante os ensaios 

realizados na segunda e terceira série de experimentos. 

 

1.4.1 – Ensaios com percentual de sólidos inicial de 25 % 

 

Em comparação com os ensaios apresentados na primeira série, percebe-se uma maior 

estabilidade da corrente elétrica com a ausência de quedas ou aumentos acentuados nos 
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valores de corrente nos ensaios realizados com 15 e 5V, conforme apresentado a figura 

1.11. Contudo, novamente, vê-se uma maior oscilação com períodos de aumento e 

diminuição da corrente no ensaio com ddp igual a 10 volts, semelhante ao ocorrido no 

ensaio da série anterior. 

 

 

Figura 1.11 – Variação de corrente elétrica (0 = 25% de sólidos) 

 

Outra situação que se repete é a presença de um aumento acentuado no início do ensaio 

com ddp de 15 volts, com expressiva queda da corrente após ser atingido um valor de 

pico. Sendo tal comportamento, reflexo da variação da resistência elétrica conforme 

discutido anteriormente e apresentado pela figura 1.12. 

 

A densidade de corrente elétrica aplicada em cada um dos experimentos e sua variação 

no decorrer dos ensaios é apresentada pela figura 1.13. Em comparação aos experimentos 

da série anterior, os ensaios 2.3 e 2.4 registraram valores de densidade de corrente 

superiores aos ensaios 1.3 e 1.4, sendo que ambos utilizaram a mesma ddp inicial (10 e 

15 V, respectivamente). 
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Figura 1.12 – Variação da densidade corrente elétrica (0 = 25% de sólidos) 

 

Dentre os experimentos dessa série, destaca-se o ensaio 1.4, que foi realizado com ddp 

igual a 15V. Constata-se a partir da figura 1.12, que o valor de densidade de corrente 

máxima foi consideravelmente superior aos demais experimentos dessa e das demais 

séries.  A figura 1.12 apresenta ainda o comportamento praticamente linear da densidade 

de corrente para o experimento 1.2, e uma variação sutil para o ensaio 1.3. 

 

Os valores máximos e mínimos de corrente e densidade de corrente, assim como a 

amplitude desses parâmetros são resumidos na tabela 1.3. 

 

Tabela 1.3 – Corrente elétrica e densidade de corrente nos   com  = 25% 

2. Eletrodo de aço -  = 25% 

Ensaio 

V0 

(V) 

imáx 

(mA) 

imín 

(mA) 

iméd 

(mA) 

Jmáx 

(mA/m2) 

Jmín 

(mA/m2) 

Jméd 

(mA/m2) 

Amplitude 

de i e J (%) 

2.1 0 - - - - - - - 

2.2 5 1,9 1,4 1,6 107,5 79,2 88,7 26,3 

2.3 10 4,8 2,8 3,8 271,6 158,5 214,5 41,7 

2.4 15 14,4 3,7 6,6 814,9 209,4 373,7 74,3 
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Nessa tabela verifica-se que o valor máximo de densidade de corrente foi alcançado no 

ensaio 2.4, com valor igual a 814,9 mA/m2, valor 3,9 vezes superior ao apresentado pelo 

ensaio 2.3 e 7,6 vezes ao ensaio 2. Essa razão diminui quando são comparados os 

experimentos 2.3 e 2.4, sendo que o primeiro apresenta um valor de densidade de corrente 

de aproximadamente 2,5 vezes o registrado pelo segundo.  

 

O experimento 2.4, também se destaca pela queda de densidade de corrente que foi de 

aproximadamente 74%, sendo este o maior valor dentre todos os experimentos realizados. 

Apesar da variação sutil apresentada pela figura 1.11, vê-se a partir da tabela 1.3, que a 

diferença entre o maior e o menor valor registrado foi de aproximadamente 42 e 26%, 

para os ensaios 2.2 e 2.3, respectivamente. 

 

A variação desses parâmetros está associada diretamente com o processo de 

desaguamento do rejeito e consequente elevação da resistência elétrica do material, 

conforme aponta a figura 1.13. 

 

 

Figura 1.13 – Variação da resistência elétrica (0 = 25% de sólidos) 

 

Semelhantemente ao ocorrido na primeira série, a figura 1.13 mostra uma tendência 

inicial de diminuição da resistência elétrica em virtude da aproximação dos eletrodos. 
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Contudo, esse efeito é superado pelo aumento da resistividade do rejeito em um interva lo 

de aproximadamente 0,5 hora, enquanto o mesmo efeito só foi observado a partir de 

aproximadamente 1,5 horas nos experimentos da série com 20% de sólidos. 

 

A resistência elétrica inicialmente registrada em cada experimento foi aproximadamente 

3333, 3125 e 1219 Ω, respectivamente para os experimentos 2.2; 2.3 e 2.4. No decorrer 

dos experimentos esses valores sofreram variações, sendo estimados valores máximos de 

3572 Ω, para os experimentos 2.2 e 2.3 e de 4054 Ω para o 2.4, já os valores mínimos 

foram de 2634, 2083 e 1042 Ω para os experimentos 2.2, 2.3 e 2.4. 

 

O registro da variação da condutividade elétrica do corpo de prova (considerando o rejeito 

e os elementos filtrantes) é apresentado na figura 1.14. 

 

 

Figura 1.14 – Variação da condutividade elétrica (0 = 25% de sólidos) 

 

Inicialmente os valores de condutividade elétrica foram da ordem de 1,7; 1,8 e 4,6 mS/m, 

para os experimentos 2.2, 2.3 e 2.4. Já os valores finais desse parâmetro ficaram 

compreendidos no intervalo de 0,37 a 0,55 mS/m. 
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A elevação do gradiente de potencial elétrico no decorrer dos experimentos é apresentada 

na figura 1.15. A medida que o processo de desaguamento/adensamento se desenvolveu, 

os valores iniciais do gradiente potencial elétrico passaram de 50, 100 e 150 V/m a valores 

máximos iguais a 164, 329 e 566 V/m, nos experimentos 2.2, 2.3 e 2.4, respectivamente.  

 

 

Figura 1.15 – Variação do gradiente de potencial elétrico (0 = 25% de sólidos) 

 

Em virtude dos menores volumes drenados, e consequentemente menores deformações, 

a presente série obteve menores variações do que a série anterior. 

 

 

5.1.4.3 – Ensaios com percentual de sólidos inicial de 30 % 

 

A corrente elétrica nessa série de ensaios foi praticamente desprezível para o ensaio 3.2, 

realizado com ddp igual a 5 V, conforme ilustra a figura 1.16. Fato que justifica o 

resultado apresentado pelo gráfico de volume drenado versus o tempo (figura 1.4), pois o 

aumento do fluxo de água provocado pela aplicação de ddp foi praticamente 

imperceptível.  
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Outro detalhe apresentado na figura 1.16, são as recorrentes oscilações nos valores de 

corrente em todos os experimentos, que permaneceram entre o intervalo de 3 e 3,6 mA 

para o ensaio 3.4 (15 V) e entre 2 e 2,5 mA para o ensaio 3.3 (10V). Assim, tais oscilações 

foram da ordem 0,5 mA em ambos os experimentos. A variação da densidade de corrente 

é apresentada na figura 1.17 

 

 

Figura 1.16 – Variação de corrente elétrica (0 = 30% de sólidos) 

 

 

Figura 1.17 – Variação da densidade de corrente elétrica (0 = 30% de sólidos) 
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A densidade de corrente durante os experimentos 3.3 e 3.4, ficam compreendidas entre 

os intervalos 101,9 a 175,4 mA/m2, para o primeiro e 164 e 209,4 mA/m2. Esses valores 

oscilaram no decorrer de todos os experimentos, sendo estabelecido um valor médio de 

155 e 188 mA/m2, para os experimentos 3.3 e 3.4. 

 

Os valores extremos de corrente e densidade de corrente elétrica registrados durante os 

ensaios da série são apresentados na tabela 1.4. Conforme já discutido anteriormente, o 

ensaio 3.2 apresentou valores de corrente praticamente nulos.  

 

Tabela 5.8 – Corrente elétrica e densidade de corrente nos ensaios com  = 30% 

3. Eletrodo de aço -  = 30% 

Ensaio 

V0 

(V) 

imáx 

(mA) 

imín 

(mA) 

iméd 

(mA) 

Jmáx 

(mA/m2) 

Jmín 

(mA/m2) 

Jméd 

(mA/m2) 

Amplitude 

de i e J (%) 

3.1 0 - - - - - - - 

3.2 5 0,1 0 - 5,7 - 3,7 - 

3.3 10 3,1 1,8 2,7 175,4 101,9 155,0 41,9 

3.4 15 3,7 2,9 3,3 209,4 164,1 188,2 21,6 

 

O ensaio que apresentou a maior queda de corrente foi o realizado com ddp igual a 10 V 

(ensaio 3.3) registrando uma variação da ordem de 42%, já o ensaio 3.4 apresentou uma 

diminuição de 22%. Os valores máximos de densidade de corrente elétrica, assim como  

as quedas percentuais registradas para essa série foram bem inferiores às apresentadas 

pelas séries anteriores.  

 

O comportamento da resistência elétrica do corpo de prova pode ser avaliado pela figura 

1.18, nela apenas os experimentos 3.3 e 3.4 são apresentados. A figura aponta uma leve 

tendência de queda da resistência elétrica devido a aproximação dos eletrodos os valores 

máximo e mínimo foram 5555,6 e 3226 Ω, para o ensaio 3.3 e 4054 e 5172 Ω no ensaio 

3.4.  
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Figura 1.18 – Variação da resistência elétrica (0 = 30% de sólidos) 

 

O comportamento da condutividade elétrica das amostras ensaiadas foi bem semelhante 

em ambos os ensaios dessa série, conforme aponta a figura 1.19, além disso, vê-se que os 

valores no decorrer dos experimentos foram bem próximos. 

 

Os valores de condutividade nos experimentos realizados com percentual inicial de 

sólidos igual a 30% ficam compreendidos entre 0,65 a 1,28 mS/m e,70 a 1,32 mS/m para 

os experimentos 3.3 e 3.4, respectivamente. 

 

 

Figura 1.19 – Variação da condutividade elétrica (0 = 30% de sólidos) 
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O gradiente de potencial elétrico aplicado em cada amostra durante os ensaios é 

apresentado na figura 1.20. Nessa figura vê-se que o gradiente de potencial elétrico 

incialmente aplicado no ensaio 3.2 foi de 50 para 86,75 V/m, para o ensaio 3.3 a variação 

foi de 100 para 206,2 V/m e de 150 para 296,8 V/m no ensaio 3.4. 

 

 

Figura 1.20 – Variação do gradiente de potencial elétrico (0 = 30% de sólidos) 

 


