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RESUMO 

 
Diante dos problemas enfrentados no cenário atual da mineração é imprescindível o 

desenvolvimento de estudos que apresentem formas eficazes de desaguamento dos 

rejeitos de mineração viabilizando sistemas alternativos de disposição destes materiais, 

bem como viabilizando o processo de fechamento e recuperação destas áreas, 

proporcionando, assim, segurança e maior vida útil ao empreendimento. Esse trabalho 

tem como proposta apresentar a aplicação de fenômenos eletrocinéticos em um rejeito 

fino de minério de ferro com intuito de acelerar o processo de desaguamento deste 

material. No Brasil, as principais referências que envolvem a temática dos fenômenos 

eletrocinéticos em rejeito de mineração, são embasados nos estudos realizados por Ferreira 

(2011), Ferreira (2016), Rezende (2017) e Ferreira (2018) utilizando rejeito da mineração 

de bauxita. Na presente pesquisa será utilizado um equipamento laboratorial e 

metodologias desenvolvidos por Ferreira (2016), sendo estes modificados e adaptados 

para as condições do rejeito analisado. Na primeira série de experimentos avaliou-se o 

efeito do gradiente de potencial elétrico (150 V/m, 100 V/m e 75 V/m) no desaguamento 

da polpa submetido a corrente contínua, e na segunda série avaliou-se a desidratação da 

polpa com a aplicação de corrente intermitente (12/6, 18/9 e 24/12 segundos 

ligado/desligado). O ensaio da primeira série com gradiente de potencial elétrico (150 

V/m) iniciou com teor de sólidos igual a 37% e sendo alcançado um valor final de 

aproximadamente 59%. Tal ensaio apresentou o maior valor de eficiência de 

desaguamento, e consumo de energia equivalente a 17,8 kWh/m³. Notou-se que nos 

ensaios com intermitência de corrente e gradiente de potencial elétrico de 150 V/m, 

apresentou redução de aproximadamente 36% do consumo de energia quando 

comparados com o ensaio de 150 V/m e corrente contínua. Devido aos resultados 

promissores na eficiência de desaguamento da eletrocinética em rejeitos de mineração e 

ao baixo custo associado, tal técnica mostra-se merecedora de maiores investigações no 

que tange o comportamento desses materiais submetidos ao processo eletrocinético. 

 

 

Palavras-chave: Fenômenos eletrocinéticos; Desaguamento de rejeitos; Adensamento 

eletrocinético de rejeito; Mineração. 
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ABSTRACT 

 
In view of the problems faced in the current mining scenario, it is essential to develop 

studies that present effective ways of dewatering the mining waste, enabling alternative 

disposal systems, providing security and a longer useful life to the enterprise. This work 

proposes to present the application of electrokinetic phenomena in a fine iron ore tailing 

in order to accelerate the dewatering process of this material. In Brazil, the main 

references involving the theme of electrokinetic phenomena in mining tailings are based 

on the studies carried out by Ferreira (2011), Ferreira (2016), Rezende (2017) and Ferreira 

(2018) using bauxite mining tailings. In this research, laboratory equipment developed by 

Ferreira (2016) will be used as a methodology, which will be modified and adapted to the 

conditions of the analyzed waste. In the first series of experiments, the effect of the 

potential gradient (150 V / m, 100 V / m and 75 V / m) on pulp dewatering under constant 

current was evaluated, and in the second series, dehydration of the pulp was evaluated 

through intermittent current (12/6, 18/9 and 24/12 seconds on / off). The first series test 

with an electric potential gradient (150 V / m) started with a solids content equal to 37.3% 

and a final solids content of approximately 59%. This test showed the highest dewatering 

efficiency value, and energy consumption equivalent to 17.8 kWh / m³. It was noted that 

in the tests with current intermittence and potential gradient of 150 V / m, they showed a 

reduction of approximately 36% in energy consumption when compared with the test of 

150 V / m and constant current. Due to the promising results in the efficiency of the 

electrokinetic dewatering in mining tailings and the low associated cost, this technique is 

worthy of further investigation regarding the behavior of these materials submitted to the 

electrokinetic process. 

 

 
Keywords: Dewatering electrokinetic; Tailings dewatering; Electrokinetic phenomena; 

Tailings densification; Mining. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 
Atualmente uma das maiores preocupações do setor minerário está associado à gestão dos 

sistemas de disposição dos resíduos de mineração gerados nos processos de extração 

(estéreis) e beneficiamento/tratamento (rejeitos) dos diferentes minérios explorados no 

Brasil. 

 
Essa situação se deve aos recentes rompimentos de estruturas de contenção de rejeitos de 

mineração ocorridos no Brasil, destacando-se os acidentes da Barragem de Fundão em 

Mariana/MG, acontecido em 2015, e em 2019 o rompimento da Barragem I, na Mina 

Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG). 

 
Alternativas viáveis e necessárias para a disposição dos rejeitos visando à retirada de água 

da polpa têm sido desenvolvidas e aprimoradas. Pode-se citar a técnica de espessamento 

dos rejeitos e o uso de geossintéticos no processo de desaguamento de lamas fluidas, por 

meio da utilização de geotubos. De acordo com Ferreira (2016), essas novas técnicas 

possuem algumas restrições principalmente associadas aos elevados volumes de resíduos 

gerados. 

 
Os impasses relacionados aos rejeitos espessados estão associados à viabilidade técnica 

e econômica dos mecanismos de desaguamento e transporte deste resíduo até o local de 

disposição. Uma vez que os rejeitos em consistência de lama são resultantes dos atuais 

processos de beneficiamento do bem mineral, modificações deste subproduto está 

atrelada à alterações significativas das plantas de beneficiamento. Além disso, esses 

materiais nessa consistência são transportados pela ação da gravidade, fato que diminui 

significativamente o custo de transporte. Devido alterações na viscosidade destes 

materiais o transporte se torna mais complexo oneroso. 

 
Visando contribuir com a geotecnia, e consequentemente com o cenário impetuoso das 

barragens de rejeito no Brasil, principalmente no estado de Minas Gerais na região do 
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Quadrilátero Ferrífero, esse trabalho tem como proposta avaliar a aplicação de fenômenos 

eletrocinéticos na polpa proveniente da explotação do minério de ferro. Tal procedimento 

é realizado pela inserção de eletrodos (anodo e catodo) no interior da polpa, ocasionando 

o movimento relativo da fase líquida em relação à sólida e consequentemente a aceleração 

dos processos de desaguamento e adensamento desses materiais. Logo essa técnica visa 

a aceleração do processo de desaguamento da polpa. A eletrocinética diferencia-se de 

alguns métodos alternativos de desaguamento de resíduos, uma vez que devido ao 

movimento constante da fase líquida em relação à sólida, minimiza-se o efeito de 

colmatação dos elementos filtrantes pelo rejeito. 

 
Pesquisas que envolvem a introdução de fenômenos eletrocinéticos em solos, são 

desenvolvidas há décadas, seja para descontaminação de solo, estabilização de taludes, 

estabilização de recalque em fundação, dentre outras áreas da engenharia/geotecnia. A 

introdução de fenômenos eletrocinéticos na polpa de rejeito é um estudo recente, e 

segundo Ferreira (2016) os principais colaboradores em relação a essa abordagem são a 

United States Bureau of Mines (USBM) nos Estados Unidos (SPRUTE e KELSH, 1975 

e 1982), a organização de pesquisa Commonwealth Scientific and Industrial Research 

Organization (CSIRO) na Austrália (LOCKHART, 1983a, 1983b, 1983c, e LOCKHART 

e STICKLAND, 1984) e Fourie et al. (2007 a). 

 
No Brasil, as principais referências que envolvem a temática da introdução dos 

fenômenos eletrocinéticos em rejeito, são embasados em estudos realizados por Ferreira 

(2011) e Ferreira (2016), em um equipamento de sua autoria denominado de célula 

eletrocinética. Até o presente momento, foram desenvolvidos alguns estudos que 

utilizaram a mesma metodologia e os equipamentos desenvolvidos por Ferreira (2011) e 

Ferreira (2016). Tais estudos foram realizados por Rezende et al. (2016), Rezende (2017), 

Ferreira (2018) e Ferreira et al. (2018). 

 
A presente pesquisa possui como propósito avaliar a aplicação de fenômenos 

eletrocinéticos em rejeitos provenientes da mineração de minério de ferro, utilizando uma 

nova versão do equipamento desenvolvido por Ferreira (2016). Para tal, propõe-se 

inicialmente a abordagem destes estudos em laboratório, a partir de montagem 

experimental. 
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1.2 - JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS 

 

 
O estudo se justifica pela necessidade imediata do conhecimento e desenvolvimento de 

novas técnicas de deposição/desaguamento de resíduos da mineração. Além disso, a 

proposta se justifica pela ampliação da análise iniciada por Ferreira (2011 e 2016) 

utilizando um diferente tipo de rejeito de mineração no estudo (rejeito de minério de 

ferro). 

 
Esse trabalho tem como objetivo geral a aplicação do desaguamento eletrocinético em um 

rejeito de minério de ferro na consistência de polpa, e visa análise da aceleração do 

processo de adensamento deste resíduo. 

 
Os objetivos específicos desta pesquisa compreendem os seguintes itens: 

 
 

• Promover ajustes no equipamento de laboratório e aprimorar alguns processos de 

montagem do equipamento desenvolvido por Ferreira (2016). Tais processos 

contribuem para melhoria do desempenho e execução do ensaio. 

 
• Avaliar os efeitos promovidos no rejeito de minério de ferro devido a técnica de 

alimentação contínua de energia, utilizando diferentes gradientes de potencial 

elétricos iguais a 150 V/m, 100 V/m e 75 V/m. 

 
• Avaliar os efeitos promovidos por duas técnicas de alimentação de energia, sendo 

uma com corrente contínua e outra com corrente intermitente. 

 
• Analisar o consumo energético e o custo relacionado a aplicação da técnica 

eletrocinética nas diferentes proposições de ensaios. 
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1.3 - ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Além deste capítulo introdutório, a dissertação está estruturada em outros quatro 

capítulos. E como a eletrocinética é um tema relativamente recente no Brasil, 

principalmente quando se trata dessa aplicação em resíduos da mineração, os conceitos e 

fenômenos que embasam tal técnica, serão abordados de forma discriminada em um 

capítulo. Portanto a dissertação terá a seguinte estruturação: 

 
• Capítulo 2 - Nesse capítulo serão apresentados conceitos essenciais, como, as 

cargas elétricas de um sistema coloidal, ponto de carga zero e teorias que embasam 

o estudo de fenômenos eletrocinéticos. 

 
• Capítulo 3 – Serão apresentados os métodos utilizados nessa pesquisa, 

envolvendo um equipamento de escala laboratorial. E também as características 

geotécnicas e não geotécnicas do resíduo da mineração que utilizado nessa 

pesquisa. 

 
• Capítulo 4 – Expõe os resultados referentes aos ensaios realizados. 

 

• Capítulo 5 – Apresenta as principais conclusões da pesquisa e sugestões para 

pesquisas futuras complementares. 
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2 ELETROQUÍMICA - INTEREÇÃO ENTRE SOLUTO 

E SOLO 

 

2.1 TIPOS DE SUPERFÍCIE ELÉTRICA 

 

 

As cargas elétricas nos coloides dos solos são divididas em estruturais ou permanentes e 

variáveis. As cargas permanentes desenvolvem-se na superfície da partícula sólida do 

solo por substituição iônica, enquanto as variáveis, desenvolvem-se por meio de 

dissociação e associação de prótons (H+) e adsorção específica de cátions e ânions 

(Stumm e Morgan, 1981). 

 
Na Tabela 2.1, é apresentado um resumo das características das cargas permanentes e 

variáveis existentes no solo. 

 
Tabela 2.1– Esquema da dupla camada difusa (ALLEONI et al., 2009a). 

 

CARGAS PERMANENTES 

(negativas) 

•  Resultam de substituição iônica de 

Si por Al ou de Al por Mg ou Fe 

na rede cristalina 

• Ocorrem somente nos minerais de argila 

2:1 e 2:1:1 

• Não são influenciados pela força do meio 

como pH e força iônica da solução 

• Tem origem interna 

• São sempre negativas 

CARGAS VARIÁVEIS 

(negativas e positivas) 

• Resultam das reações entre os íons 𝐻+e 

átomos de O existentes na superfície da 

partícula 

• Ocorrem em óxidos de Fe e Al, nos 

minerais silicatados e húmus 

• São influenciados pelas condições do 

meio como pH e força iônica da solução 

• Tem origem externa 

• Podem ser positivas ou negativas 

 
 

 

 

2.2 CAPACIDADE DE TROCA IÔNICA DOS SOLOS 

 

 

Materiais como as argilas e matéria orgânica, possuem quantidades significativas de 

cargas superficiais, sendo essas negativas. Em consequência, alguns cátions são 
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adsorvidos à superfície desses materiais em condição permutável e os principais cátions 

envolvidos nesse processo são:   Cálcio,   Magnésio   (𝑀𝑔2+),   Sódio   (𝑁𝑎+), Potássio, 

Hidrogênio (𝐻+) e Alumínio (𝐴𝑙3+). 

De acordo com o tipo e quantidade de argilominerais presentes no solo, além da 

quantidade de matéria orgânica, o solo em questão pode apresentar maior ou menor 

capacidade de adsorver cátions, possuindo assim certa limitação dessa capacidade. 

 
Tal capacidade de adsorver cátions é chamada de capacidade de troca catiônica (CTC) do 

solo. E quanto maior o número de cargas negativas num solo maior será a sua capacidade 

de troca de cátions ou de reter cátions. A capacidade de troca catiônica de dois diferentes 

tipos de solos é apresentada na Figura 2.1. 

 
Porém existem alguns materiais com maior quantidade de carga superficial positiva, e em 

consequência podem atrair ânions (adsorção aniônica). Esse fenômeno é menos comum 

do que a troca catiônica. As cargas positivas do solo, responsáveis pela adsorção aniônica, 

são normalmente dependentes do pH do meio, onde diminuindo-se o pH, aumentam as 

cargas positivas do solo e a adsorção aniônica aumenta (Mitchell, 1976). 

 

 

 

Figura 2.1– Diferenças de capacidade de troca de cátions em dois tipos de solos 

(MITCHELL, 1976). 

 
2.3 DUPLA CAMADA DIFUSA (DCD) 

 

Dupla camada difusa é a denominação dada ao conjunto dos íons que circundam as 

partículas coloidais em suspensão. Nas argilas predominam as cargas elétricas negativas. 
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Estas atraem os íons carregados positivamente (cátions), formando uma camada mais 

concentrada de cátions próxima às partículas, enquanto a concentração de ânions será 

mínima. Em função da concentração e das características do íon presente, esta camada 

pode ser mais ou menos espessa permitindo, respectivamente, menor ou maior 

aproximação entre partículas. A uma distância grande, fora da ação do campo elétrico da 

partícula, a concentração de cátions e ânions equilibram-se. Dessa forma, duas regiões 

serão formadas: região interna ou micelar, sob ação de um campo elétrico da partícula, e 

uma região externa ou intermicelar, região fora do alcance do campo elétrico (Mitchell, 

1976). 

 
Essa estrutura é denominada de dupla camada elétrica, ou seja, uma camada carregada 

negativamente e uma camada com maior concentração de cátions adsorvidos. Devido ao 

fato de os íons adsorvidos encontrarem-se difusamente distribuídos, esse sistema é 

denominado de dupla camada difusa, conforme ilustrado na Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2– Esquema da dupla camada difusa (Mitchell, 1976). 

 
Em solos finos, em consequência da dupla camada difusa, ocorre o surgimento de 

diversos fenômenos eletrocinéticos devido à aplicação do campo elétrico. 

 
Para estudar a dupla camada elétrica, vários foram os modelos propostos ao longo da 

história. Entre eles destacam-se os de Helmholtz-Perrin, de Gouy-Chapman e de Stern- 

Graham. 
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O modelo matemático para a Teoria de Gouy-Chapman apresentado em Mitchell e Soga 

(2005), considera a superfície das partículas como plana e assume as seguintes hipóteses 

simplificadoras: 

 
a) Os íons da dupla camada difusa são cargas pontuais e não há interação entre 

eles; 

 
b) A carga é uniformemente distribuída na superfície da partícula; 

 
 

c) As dimensões das partículas são grandes em relação à espessura da DCD 

(condição unidimensional); 

 
d)  A permissividade, ε, do meio independe da posição. Sendo a permissividade 

a medida da facilidade com que as moléculas podem ser polarizadas e 

orientadas em um campo elétrico. 

 
A proposta possui alguns pontos que não foram analisados e que são de grande relevância, 

tais como: as dimensões dos íons, o PH, a interferência das partículas externas, dentre 

outras questões. 

 
A teoria de Gouy-Chapman propõe que o valor do potencial elétrico no interior da dupla 

camada difusa é dependente da distância deste ponto em relação à superfície da partícula 

carregada, tendo um valor máximo (Ψ0) considerado o potencial na superfície da partícula 

e tendendo a zero para grandes distâncias. 

 
O modelo proposto por Stern é uma adaptação da teoria de Gouy-Chapman em que a 

dimensão dos íons é considerada. Nessa proposta dividiu a superfície da partícula 

carregada eletricamente em duas partes: a primeira formando uma camada compacta de 

íons, denominada de camada de Stern, e a segunda considerando uma camada difusa de 

íons (Alleoni et al., 2009a). Nessa primeira camada os íons estão fortemente aderidos à 

superfície da partícula permanecendo imóveis e na segunda camada encontra-se a DCD 

até a solução intersticial. 
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Na primeira camada o potencial eletroquímico diminui linearmente com a distância da 

superfície, enquanto, na camada difusa o potencial diminui exponencialmente com a 

distância em relação à superfície do coloide. O valor do potencial no plano que delimita 

a camada de Stern, é denominado “Potencial de Stern”, Figura 2.3. 

 
 

Figura 2.3 – Variação do potencial eletrostático com a distância da superfície da 

partícula (MITCHELL, 1993). 

 

Devido ao movimento relativo entre as partículas e o meio, a camada difusa é rompida 

em um plano, e nesse momento a água intersticial é movida. Esse plano é denominado de 

plano de cisalhamento e o potencial nele é conhecido como potencial zeta (ζ) ou potencial 

eletrocinético (Mitchell, 1993). 

 
 

2.4 PONTO DE CARGA ZERO (PCZ) 

 

 

Nos coloides, o balanço de carga elétrica pode ser positivo, negativo ou nulo. Quando o 

balanço é nulo, tem-se o Ponto de Carga Zero (PCZ). O valor deste parâmetro pode 

fornecer informações relevantes a respeito das propriedades eletroquímicas do sistema. 

Nesse sentido, e no contexto do presente trabalho, pode-se citar a relevância dessa 

informação na direção do fluxo eletrosmótico, que dependerá principalmente do potencial 

zeta, que por sua vez, depende do ponto de carga zero. Geralmente quando o pH está 
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abaixo deste valor, a partícula de solo possui um potencial zeta positivo, e o fluxo 

eletrosmótico ocorre em direção do catodo para o anodo. Ao contrário, quando o pH está 

acima do ponto de carga zero, considera-se que o solo tenha um potencial zeta negativo 

e o fluxo eletrosmótico ocorre em direção do anodo para o catodo (Miranda, 2008). 

 
Existem diferentes métodos para determinação do PCZ de um solo, por isso, dependendo 

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

existentes destacam-se a titulação potenciométrica, titulação salina e a retenção iônica. 

Alleoni et al., (2009b) afirma que existe uma grande variação do conceito de ponto de 

carga zero (PCZ). Além do PCZ existem outros termos utilizados na definição desse 

mesmo parâmetro, são eles: o ponto isoelétrico (PIE), ponto de efeito salino nulo (PESN) 

e ponto de carga líquida zero, fato que gera dificuldade de compreensão dos valores 

retratados em diferentes trabalhos científicos relacionados ao tema. 

 
Como citado anteriormente, uma das formas de estimativa do PCZ é por meio da titulação 

potenciométrica do solo em diferentes forças iônicas do meio. O PCZ seria, então, o ponto 

de cruzamento entre essas diferentes curvas eletrolíticas. Quando obtido dessa maneira o 

parâmetro também é reconhecido como ponto de efeito salino nulo. 

 
Uma alternativa para a estimativa de PCZ é a utilização de equações, como a proposta 

por Keng e Uehara (1974, apud Ferreira 2016), Equação 2.1. Nela o valor do PCZ é 

estimado a partir dos valores de pH do solo submerso em água destilada e em uma solução 

de KCl - 1N. 

 

𝑃𝐶𝑍 = (𝑝𝐻𝐾𝐶𝐿𝑥2) − 𝑝𝐻𝐻2𝑂 

(2.1) 

 

 
2.5 FENÔMENOS ELETROCINÉTICOS 

 

 

Os procedimentos eletrocinéticos são baseados na aplicação de um gradiente elétrico no 

interior da amostra a ser analisada (solo ou rejeito). O campo elétrico no interior desse 

sistema gera fenômenos eletroquímicos de transporte de íons, fluido dos poros e 

partículas eletricamente carregadas em direção aos eletrodos. Portanto, fenômenos 
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eletrocinéticos surgem sempre que interfaces carregadas são forçadas a se mover 

mutuamente. 

 
Os métodos que envolvem os fenômenos eletrocinéticos são tecnologias que vem sendo 

desenvolvidas e ganhando maior aplicabilidade, principalmente no tratamento de solos 

contaminados e no aumento da resistência de solos. Estudos que envolvem a 

eletrocinética na desidratação de lama (resíduo da mineração) são pesquisas inovadoras. 

 
De acordo com Mohamedelhassan e Shang (2001b), em 1930, Casagrande foi o primeiro 

contribuinte a aplicar o conceito de fenômenos eletrocinéticos no tratamento de solos 

argilosos. 

 
Para um melhor entendimento e aplicação do conceito da eletrocinética e para um melhor 

entendimento dos fenômenos de transportes que são predominantes na aplicação dessa 

técnica, alguns conceitos foram introduzidos nos tópicos anteriores. Características, como 

por exemplo, a dupla camada e o ponto de carga zero (PCZ), podem interferir no 

transporte eletrocinético. 

 
O acoplamento entre fenômenos elétricos e fluidodinâmicos é característico dos 

fenômenos eletrocinéticos. Materiais constituintes de partículas finas (argilas) e materiais 

eletricamente carregados (sistemas coloidais), quando submetidos à eletrocinética, 

ocorrem à associação de fluxos hidráulicos e elétricos. Essa associação pode resultar em 

cinco importantes fenômenos eletrocinéticos: eletrosmose, eletroforese, potencial 

induzido por fluxo, eletromigração ou migração de íons e migração ou potencial de 

sedimentação. 

 
A eletromigração é a migração dos íons em direção aos polos de carga oposta: ânions em 

direção ao polo positivo (Anodo), e cátions em direção ao polo negativo (Catodo). 

 
A eletrosmose é um fenômeno decorrente da eletromigração no solo. Como os íons são 

hidratados, ao migrarem eles arrastam a água de hidratação no deslocamento. Se as cargas 

líquidas forem equivalentes, a eletrosmose será nula, porque o fluxo resultante será nulo. 

Se predominarem os cátions, haverá fluxo eletrosmótico resultante em direção ao Catodo. 
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Se predominarem os ânions, o fluxo será em direção ao Anodo. 

 
 

A eletrosmose é conhecida por sua eficiência em mover a água uniformemente através 

dos solos de baixa permeabilidade e por um consumo de energia muito baixo. Sob 

condições onde existem mais cátions do que ânions, há uma rede de fluxo de água em 

direção ao catodo, como pode ser observado na Figura 2.4. A magnitude de tal fluxo 

depende de dois importantes fatores: coeficiente de condutividade eletrosmótica, e do 

gradiente de voltagem (Mitchell e Soga, 2005). 

 

 

Figura 2.4 – Fluxo eletrosmótico através de um capilar negativamente carregado 

(YRIODA, 2008). 

 
Se uma massa de solo é submetida a uma diferença de potencial elétrico, as partículas 

constituintes dessa massa são atraídas ou sofrem repulsão pelos eletrodos anodo 

(positivo) e catodo (negativo). As partículas de argila normalmente são carregadas 

negativamente, então elas se movem em direção ao anodo. Essa movimentação de 

partículas carregadas sob um gradiente elétrico é denominada de eletroforese, o fenômeno 

é apresentado na Figura 2.5. 
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Figura 2.5 – Eletroforese de uma partícula negativamente carregada submetida a um 

campo elétrico externo (YRIODA, 2008). 

 
O potencial de fluxo trata-se do fenômeno oposto à eletrosmose. Uma vez já estabelecido 

o fluxo devido ao gradiente hidráulico, induz-se uma diferença de potencial elétrico na 

massa de solo e as cargas deslocam-se no sentindo do fluxo. Na eletrosmose, é um 

potencial aplicado que induz o fluxo da solução; no potencial de fluxo a solução flui por 

uma diferença de carga e um potencial é induzido como resultado (Mitchell e Soga, 2005). 

 
No potencial de sedimentação, as partículas carregadas se movimentam em uma direção 

em relação a um líquido estacionário, gerando assim um campo elétrico na direção do 

movimento das partículas. 

 
Os fenômenos eletrocinéticos desenvolvem-se nos solos finos pela presença de partículas 

eletricamente negativas e da dupla camada difusa. Dos cinco fenômenos eletrocinéticos 

no solo, citados acima, apenas dois são significativos no desaguamento de polpa/ rejeito 

da mineração: a eletrosmose, que junto com a eletromigração (migração de íons) são os 

mecanismos de transportes eletrocinéticos que se destacam no processo de desidratação 

da polpa e serão, portanto, discutidos em detalhes (Ferreira, 2011). 

 
2.5.1 Teoria para eletrosmose 

 

 

O primeiro estudo envolvendo a eletrosmose remonta ao início do século XIX. Em 1809, 

Reuss foi o primeiro a relatar um experimento em que uma corrente direta foi aplicada a 

uma mistura de argila, areia e água. No experimento foi realizado um sistema que 

continha uma solução eletrolítica, em uma célula em forma de U, que foi dividido em 
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duas partes por um material poroso. Dois eletrodos foram colocados no limite entre a 

solução eletrolítica e o material poroso. Sob influência da aplicação do campo elétrico, a 

solução eletrolítica começou a fluir, através do material poroso, na direção do eletrodo 

negativo (Schoemaker et al., 2012). 

 
O coeficiente de condutividade hidráulica eletrosmótica, 𝑘𝑒 , define a velocidade do fluxo 

hidráulico sob uma unidade de gradiente elétrico. A medição de 𝑘𝑒 é feita por 

determinação da vazão da água (q), através de uma amostra de solo com comprimento 

(L) e seção transversal conhecido, sob um gradiente elétrico conhecido (∆E). Essa relação 

é definida pela Equação 2. 2: 

 
 

∆𝐸 
𝑞 = 𝑘𝑒 

𝐿 
(2.2) 

 

Ferreira (2016) apresenta em seu trabalho uma Tabela embasada em trabalhos citados por 

Mitchell e Soga (2005) e Glendinning et al. (2005), além de alguns trabalhos realizados 

com solos brasileiros. A partir dessa Tabela verifica-se que o coeficiente de condutividade 

eletrosmótica, para os solos e demais materiais ali retratados, está compreendido entre 

10−8e 10−9 m²/s.V para diferentes materiais que apresentam coeficientes de 

condutividade hidráulica entre 10−6e 10−11m/s. 

 
Diversas teorias foram desenvolvidas para explicar a eletrosmose e fornecer base para 

previsão quantitativa de vazão volumétrica. A teoria mais largamente utilizada é a teoria 

de Helmholtz-Smoluchowski, que associa o solo a tubos capilares cheios de água. 

Algumas dessas teorias serão citadas a seguir. 

 
 

2.5.1.1 Teoria de Helmholtz- Smoluchowski 
 

Essa teoria, baseada em um modelo introduzido por Helmholtz (1879) e refinado por 

Smoluchowski (1914), é um dos primeiros e mais amplamente utilizado. Helmholtz não 

considerava a permissividade elétrica em sua descrição matemática. Então, Von 

Smoluchowski incorporou tal permissividade elétrica em suas equações. Dessa forma o 

modelo ficou conhecido como teoria de Helmholtz- Smoluchowski (Schoemaker et al., 

2012). 
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Um capilar preenchido por um líquido é tratado como um condensador elétrico com 

cargas de um determinado sinal sobre ou próximas a superfície da parede, e no meio 

líquido, cargas contrárias (contra íons), concentradas em uma camada situada a uma 

pequena distância δ da parede, conforme Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6 – Teoria de Helmholtz- Smoluchowski (FERREIRA, 2016). 

 
Submetidos a um potencial elétrico, os contra- íons arrastam a água através do capilar 

ocasionando um alto gradiente de velocidade. A vazão de escoamento da água é 

controlada pelo balanço entre forças elétricas que causam movimento e a força de atrito 

entre o líquido e a parede. O movimento ocorre segundo o perfil de distribuição de 

velocidades indicado na Figura 2.6, sendo a velocidade de fluxo menor nas regiões mais 

próximas às paredes do tubo capilar. 

 
É importante observar que de acordo com a teoria Teoria de Helmholtz- Smoluchowsky, 

o coeficiente de condutividade eletrosmótica (ke), independe do tamanho dos poros. 

Diferente do coeficiente de condutividade hidráulica (kh), que varia com a dimensão dos 

poros (quanto maior o tamanho dos poros, maior o valor de kh). Diante disso, nota-se a 

importância do fenômeno eletrosmótico em um meio poroso de granulometria fina. 

 
Como exemplificação, Mota (1994), ilustrou a seguinte condição. Considere uma areia 

fina e uma argila com valores de condutividade hidráulica, kh, de 1x10-3cm/s e 1x10-

8cm/s, respectivamente. Para ambos o coeficiente de permeabilidade eletrosmótica, 
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ke, de 5x10-5cm²/V.s Considerando a vazão hidráulica e eletrosmótica iguais e resolvendo 

as equações matemáticas a partir dessa hipótese, o autor concluiu que para a areia, um 

gradiente hidráulico de apenas 0,01 é capaz de mover água tão eficientemente quanto um 

gradiente de 0,2 V/cm. Porém, para a argila, o gradiente hidráulico necessário para igualar 

o fluxo eletrosmótico seria de 1000. 

 
No entanto, não se pode-se dizer que a eletrosmose sempre será um meio eficiente de 

mover água em solos finos pouco permeáveis, uma vez que, a análise acima não leva em 

consideração alguns requisitos, como por exemplo a perda de energia no sistema, as 

variações de concentração de íons e pH no interior do sistema induzidas pelo processo de 

eletrólise. 

 
A teoria de Helmholtz- Smoluchowski, considera a hipótese de que a espessura da camada 

de contra-íons é desprezível dentro do poro, e trata-se de uma teoria adequada para 

tamanhos de poros com grandes diâmetros. 

 
Outra teoria que descreve o fenômeno é a Teoria de Schimid e pode ser consultada em 

Mitchel e Soga (2005), a diferença fundamental entre esta e a proposta anterior está 

associada a proposição de um modelo cinético que pode ser adequado para tamanhos de 

poros pequenos, além da consideração que os contra-íons estão uniformemente 

distribuídos por todo volume do líquido. 

 

2.6 EFICIÊNCIA ELETROSMÓTICA 

 

 

A eficiência da eletrosmótica depende da água transportada por unidade de carga elétrica 

aplicada. No trabalho feito por Gray (1966, apud Mitchell 1993) foram realizados estudos 

com argilas ativas e inativas constatou que a eficiência da eletrosmose pode ser em 

grandes ordens de magnitudes, porém depende de alguns fatores como, o tipo de solo, a 

umidade e a concentração eletrolítica. 

 
Sendo assim, o coeficiente de eficiência eletrosmótica (ki ) é utilizado para relacionar o 

transporte eletrocinético da água sendo aplicado para avaliar a eficiência do tratamento 
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eletrocinético. 

 
 

O parâmetro (𝑘𝑖) é inversamente proporcional à eficiência do processo. Ele correlaciona 

o volume percolado por unidade de tempo, com a corrente induzida (I) para a ocorrência 

deste fluxo (Q), podendo, essa relação ser descrita segundo a Equação 2.3. 

 
 

∆𝑉/∆𝑡𝐼 𝑄 
𝑘𝑖 = 

𝐼 
= 

𝐼
 (2.3) 

 
 

Sendo: 

 
 

𝑘𝑖: o coeficiente de eficiência eletrosmótica (m³/C); I: Corrente Elétrica (A); ∆𝑉: Volume 

percolado (m³); Q: Vazão eletrosmótica (m³/s); ∆𝑡: Variação do tempo (s) 

 
Em estudos da aplicação da eletrocinética em solos contaminados, realizados por Souza 

(2002), a eficiência do processo foi analisada a partir do coeficiente de eficiência 

eletrosmótica. Para isso, foi construído um gráfico que correlaciona o coeficiente de 

eficiência eletrosmótica com o tempo (𝑘𝑖 x tempo) para cinco ensaios (EK2, EK3, EK4, 

EK5, EK6) e serão apresentados na Figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7 – Coeficiente de Eficiência Eletrosmótica x tempo para ensaios de 

Eletrocinese sem contaminação (SOUZA, 2002). 
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Ao analisar o gráfico acima, Souza (2002) concluiu que o ensaio que obteve resultado 

praticamente nulo (EK4) em relação ao processo de descontaminação, apresentou maior 

coeficiente 𝑘𝑖 e, portanto, menor eficiência. O ensaio EK4 utilizou considerável valor de 

corrente para produção de um fluxo muito baixo, sendo, portanto, pouco eficiente. 

 
De acordo com Hamed (1991, apud Souza 2002), 𝑘𝑒 e 𝑘𝑖 não são constantes, e decrescem 

através da massa de solo devido às reações químicas ocorridas durante o processo. Ugaz 

et al. (1994, apud Souza 2002), sugerem que isso ocorre devido a formação e introdução 

de produtos da eletrólise e das mudanças químicas pela massa de solo. 

 

2.6.1 Fatores que influenciam na eficiência eletrosmótica 

 

 

Dentre os fatores que influenciam a eficiência eletrosmótica e, por consequência o 

processo de desaguamento/adensamento eletrocinético, a distribuição de voltagem entre 

os eletrodos, a corrente elétrica, e o gradiente de potencial elétrico (razão entre a diferença 

de potencial elétrico aplicada no sistema e a distância entre os eletrodos) não são os únicos 

fatores intervenientes conforme já destacado em equações anteriores. Outros fatores que 

merecem destaque serão apresentados a seguir. 

 
O efeito do pH baixo em meio aquoso afeta o saldo de cargas na interface dos capilares e 

por consequência diminui o potencial zeta. Segundo Nascimento (2009) o potencial zeta 

é ideal quando o pH da solução encontra-se neutro, próximo de 7, conferindo uma maior 

eficiência eletrosmótica, pois aumenta a camada deslizante, uma vez que as ligações se 

tornam mais fracas. 

 
A técnica torna-se mais eficiente com solos de baixa capacidade de troca catiônica (CTC). 

As cargas superficiais não devem ser totalmente nulas, mas fracas o suficiente para que o 

campo elétrico atue sobre a solução aquosa de forma efetiva (Nascimento, 2009). 

 
A condutividade elétrica (e) varia de acordo com as concentrações de íons, eletrólitos, 

sais na solução e do meio poroso envolvido. Quanto maior a condutividade elétrica menor 

a eficiência (Nascimento, 2009). 
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O teor de umidade alto favorece as reações ocasionadas pelo campo elétrico, contribuindo 

na eficiência da eletrosmose, e com outros processos relacionados à eletrocinese, somado 

às baixas condutividade elétrica, acidez (pH) e concentrações eletrolíticas. (Nascimento, 

2009). 

 
Pesquisas foram realizadas em relação ao potencial zeta, e indicam que existe uma relação 

linear entre ζ e o logaritmo da concentração de eletrólitos na solução (c
o
), de acordo com 

a Equação 2.4, onde as constantes são avaliadas experimentalmente. 

 
 

ζ = A- log c
o
 

(2.4) 
 

De acordo com a Equação 2.4, quanto maior a concentração eletrolítica, menor será o 

potencial zeta. Dessa forma, altas concentrações eletrolíticas limitam o fluxo 

eletrosmótico, pois ao atingir o potencial isoelétrico, onde o potencial zeta decai a zero, 

o fluxo eletrosmótico pode ser virtualmente eliminado (Alshawabkeh e Acar, 1992). 

 
 

2.7 COMPORTAMENTO ELETROQUÍMICO SOLO- FLUIDO E ELETRODOS 

 

 

Para caracterizar o desaguamento da polpa de rejeito, não é suficiente considerar somente 

processos como eletrosmose e eletromigração (migração de íons), mas também as 

interações químicas com o solo, com os eletrodos e com o fluido dos poros, conforme 

sugerem Probstein e Hicks (1993). 

 
Eletrodos são condutores de elétrons onde ocorrem transferências de massa associada à 

corrente elétrica e têm como função fornecer ou remover elétrons. 

 
Quando um elemento saturado (solo/ rejeito) é submetido a corrente elétrica direta por 

meio de eletrodos, ocorrem as reações químicas de eletrólise nas fronteiras dos eletrodos. 

No anodo ocorre oxidação da água, gerando um ácido (H+) e gás oxigênio. No catodo 

ocorre redução da água, gerando uma base (OH−) e gás hidrogênio. Tais reações serão 

apresentadas nas Equações 2.5 e 2.6. 
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+ 

2H
2
O – 4 𝑒−⇒ O

2 
⇑ + 4 H (Anodo) 

 

(2.5) 

 
- - 

2H
2
O + 2 e ⇒ H

2 
⇑ + 2 OH (Catodo) 

 
(2.6) 

 

Devido a fonte ácida no anodo ocorre um processo de corrosão nesse elemento. Essa 

corrosão pode ser intensificada de acordo com alguns fatores, como por exemplo, o 

material constituinte do eletrodo, a corrente elétrica aplicada no sistema e a adição de 

algum agente (cloreto de sódio, floculante, etc) no elemento saturado. Assim, espera-se 

que durante o processo eletrocinético o pH da região próxima ao anodo encontra-se ácida 

e no catodo um pH alcalino. Em alguns estudos, como o de Alshwabken e Acar (1993), 

foi constatado que nos primeiros dias de ensaio, as reações de eletrólise resultaram em 

um pH no anodo inferior a 3 e no catodo o pH foi superior a 10, de acordo com a 

intensidade da corrente aplicada. Nos estudos de Segall e Bruell (1992) os valores do pH 

variaram de 5,6 no anodo a 11,5 no catodo. 

 
Muitos metais, por serem bons condutores de eletricidade, podem ser utilizados como 

eletrodos. Porém, inúmeros fatores são determinantes na escolha do tipo de material 

constituinte das placas dos eletrodos. Fatores como a queda de voltagem na interface do 

material tratado e eletrodo, custo associado na construção dos eletrodos e impacto 

ambiental, são premissas determinantes na escolha do tipo de material. 

 
Mohamedelhassan e Shang (2001) realizaram ensaios em laboratório com eletrodos 

constituintes de diferentes tipos de materiais (carbono, aço e cobre), constataram que a 

menor queda de voltagem na região da interface solo-eletrodo foi observada nos eletrodos 

de aço, sendo crescentes para as interfaces com eletrodos de cobre e carbono. Devido aos 

resultados obtidos por Mohamedelhassan e Shang (2001) e devido ao menor custo 

associado, Ferreira (2016) optou por eletrodos de aço inox para realização da sua pesquisa. 

 
Devido aos processos eletroquímicos que provocam corrosão nos eletrodos, o 

desaguamento eletrocinético pode tornar-se um processo inviável, uma vez que demanda 

um alto custo com a manutenção e frequente troca dos eletrodos, bem como pode afetar 

no processo de movimento da água e mobilização iônica (Alshawabkeh 2001, apud 
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Mergulhão 2002). Sendo assim, para minimizar a ocorrência de reações de oxidação, 

dissociação e precipitação, além da escolha de um eletrodo que sofra menor deterioração, 

algumas técnicas são utilizadas, como, por exemplo, a inversão de polaridade e corrente 

intermitente. 

 
Em consequência da técnica de inversão de polaridade, o eletrodo, que se comporta como 

catodo por determinado tempo, passa a se comportar como anodo e vice-versa. Segundo 

Mollah (2001) essa inversão pode aumentar a vida útil do eletrodo em até duas vezes. A 

técnica de corrente intermitente ocorre quando uma corrente elétrica presente em um 

sistema flui e cessa de fluir a intervalos regulares ou irregulares, mas não é invertida. 

 
 

2.8 CONSUMO E CUSTO ENERGÉTICO DO DESAGUAMENTO 

ELETROCINÉTICO 

 

 
O custo do processo de desaguamento eletrocinético é um fator que definirá a sua 

utilidade. Segundo Mohamedelhassan e Shang (2001b), a energia, E (Wh) calculada por 

metro cúbico (m³) de solo tratado, pode ser estimada a partir das seguintes variáveis: 

Condutividade elétrica do solo- σe (S/m); Gradiente de potencial elétrico - ie (V/m); 

Tempo de tratamento, t (horas); Fator de intermitência, 𝛼; 

 
Mohamedelhassan e Shang (2001b) utilizaram a Equação 2.7 para cálculo da energia. 

 

 
2 

𝐸 = 𝛼 . 𝜎𝑒 . 𝑖𝑒 . 𝑡 (2.7) 
 

 

 

Analisando a Equação 2.7, percebe-se que o consumo de energia é dependente da 

condutividade elétrica do meio. Portanto, espera-se um consumo maior de energia em um 

solo/ rejeito que possui elementos com maior condutividade elétrica. 

 
O procedimento de corrente intermitente, como foi citado anteriormente, é caracterizado 

quando uma corrente elétrica, presente em um sistema, flui (𝑡𝑙𝑖𝑔) e cessa (𝑡𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑔) de fluir 

a intervalos regulares ou irregulares. E esse fator pode ser obtido pela Equação 2.8. 
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𝑡𝑙𝑖𝑔 
α = 

𝑡𝑙𝑖𝑔 + 𝑡𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑔 

 
(2.8) 

 

 

 

Em ensaios onde não ocorre intermitência de corrente o valor do fator de intermitência é 

equivalente a 1. 

 
Para o cálculo do consumo energético na pesquisa de Ferreira (2016) e Ferreira (2018) 

foi utilizado uma adaptação da formulação de Mohamedelhassan e Shang (2001b). O 

consumo energético em cada experimento foi estimado pela relação entre a diferença de 

potencial elétrico aplicado (V), o fator de intermitência (α), a corrente elétrica média 

(𝑖𝑚é𝑑) e o tempo do experimento (t), conforme a Equação a 2.9. 

 

 
 

E = α𝑉0𝑡𝑖𝑚é𝑑 (2.9) 

 

O trabalho realizado por Ferreira (2018) avaliou o consumo de energia de ensaios de 

adensamento eletrocinético de um rejeito de bauxita. Os experimentos foram conduzidos 

em um rejeito de bauxita (lama vermelha) considerando três condições de contorno 

diferentes. As variáveis analisadas nessas séries foram o teor inicial de sólidos do rejeito 

tratado, o gradiente de potencial elétrico aplicado e a inversão de polaridade. Os valores 

da energia consumida por m³ de rejeito de bauxita desaguado variaram entre 5,75 Wh e 

14 Wh, sendo tais valores associados às condições de contorno adotadas em cada série de 

experimentos. 

 
Na Tabela 2.2, adaptada do trabalho de Fourie et al. (2007 a), é apresentado os valores de 

energia (Kwh/tonelada de água drenada) em diversos trabalhos encontrados na literatura 

e que envolvem a temática da eletrocinética no desaguamento de rejeitos da mineração. 
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Tabela 2.2 – Energia no desaguamento de rejeito da mineração utilizando a eletrosmose 

(FOURIE, 2007 a). 

Eletrodos Voltagem (V) Energia 

(kwh/Ton) 

Referência 

Metal- horizontal 300 - 475 20 Sprute e kelsh (1975 b) 

Ferro- horizontal  25-30 Sprute e kelsh (1975 a) 

Aço- vertical 18 0,6 Veal et al. (200) 

Aço inox 16 - 46 144-880 Wilmans e van Deventer (1987) 

Metal 65-70 17-68 Sprute e Kelsh (1980) 

Metal, horizontal 2-46 64 Sprute e Kelsh (1982) 

Malha de aço, horizontal 30-60 14-36 Lockhart e Sickland (1984) 

Cobre e aço- horizontal 3-20 96 Shang e Lo (1997) 

Horizontal 30-60 20 Lockhart (1992) 

Vertical  1 Lockhart (1992) 

Aço, vertical 22-50 94 Veal et al. (2000) 

Aço vertical 20 33 Veal et al. (2000) 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 DESCRIÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO NOS ENSAIOS 

 

 

Foi utilizado rejeito de minério de ferro nos experimentos conduzidos durante o projeto, 

e este material será descrito no tópico a seguir. 

 
 

3.1.1 Rejeito de minério de ferro 

 

 
O rejeito de minério de ferro utilizado nesse trabalho é procedente de uma região na 

porção central do Quadrilátero Ferrífero- MG, localizado próximo a cidade de Itabirito e 

de propriedade da empresa Vale. Esse material foi coletado no Complexo Mina Itabiritos, 

especificamente nas usinas de tratamento de minérios (ITM) da Mina do Pico. 

 
Atualmente os rejeitos eram dispostos no barramento de Maravilhas III que foi projetado 

para receber os rejeitos das plantas de beneficiamento da Mina do Pico e de Vargem 

Grande devido à exaustão da capacidade da barragem Maravilhas II, tais estruturas são 

apresentadas na Figura 3.1. 
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Figura 3.1– Instalações de tratamento de minérios complexo Pico – (SIAM, 2018). 

 
 

Na Figura 3.2, é apresentado um desenho esquemático do processo de beneficiamento da 

Mina do Pico, onde o ROM (run of mine) é levado da mina até o britador primário por 

meio de caminhões fora de estrada. Após o britador primário o minério é peneirado e as 

partículas que possuem granulometria superior ao necessário para o processo, são 

encaminhadas para um britador cônico e após a britagem são enviados novamente para o 

peneiramento. 

 
As partículas que estão com a granulometria adequada passam pela peneira secundária. 

Já as partículas menores que não estão com a granulometria adequada passam por 

classificadores e hidrociclones, onde o underflow dos hidrociclones é direcionado para 

um espessador e o overflow do espessador é direcionado para outro espessador com 

intuito de retirar e reaproveitar a água utilizada no processo. No underflow do segundo 

espessador está a lama de rejeito, ou seja, o resíduo de minério de ferro utilizado nessa 

pesquisa. 
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Figura 3.2 – Fluxograma de produção da Mina do Pico (RONZANI, 2018). 

 
As amostras de rejeito utilizadas nos ensaios foram coletadas, na consistência de polpa, 

no ponto de lançamento do espigote da barragem do complexo industrial da Mina do Pico 

em Minas Gerais, sendo acondicionadas em recipientes com até 30 litros juntamente com 

amostras de água também provenientes do processo de beneficiamento. 

 

3.1.2 Caracterização tecnológica do rejeito 

 

 

Os ensaios geotécnicos de caracterização do rejeito foram realizados nos laboratórios de 

mecânica dos solos e rejeitos de mineração do Centro Tecnológico de Geotecnia Aplicada 

(CTGA), centro de pesquisa que congrega os laboratórios do Núcleo de Geotecnia 

Aplicada da Universidade Federal de Ouro Preto (NUGEO). 

 
Devido à inexistência de normas específicas para caracterização de resíduos da 

mineração, os ensaios de caracterização foram embasados em métodos padronizados para 

caracterização de solos estabelecidos nas normas técnicas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). As análises químicas (pH, capacidade de troca catiônica- 

CTC) do rejeito e da água intersticial seguiu os métodos descritos no Manual de Métodos 

de Análise de Solo da EMBRAPA (Embrapa, 1997). 
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O ensaio de Capacidade de Troca Catiônica foi realizado no laboratório de análises de 

solos da Universidade Federal de Viçosa (UFV) - Departamento de solos. Os resultados 

obtidos nos ensaios de caracterização geotécnica e não geotécnica do rejeito serão 

apresentados de forma resumida na Tabela 3.1 e Tabela 3.2, respectivamente. 

 
Tabela 3.1 – Resumo de parâmetros geotécnicos dos rejeitos analisados. 

 

PROPRIEDADES VALORES UNIDADES 

Amostra seca ao ar 

 
Limite de liquidez (LL) 

 
 

NL 

 
 

% 

Limite de plasticidade (LP) 13,0 % 

Índice de plasticidade (IP) - % 

Densidade real dos grãos (Gs) 3,70  

Granulometria - com defloculante   

Argila 36,0 % 

Silte 64,0 % 

Areia fina 0 % 

Granulometria - sem defloculante   

Argila 0 % 

Silte 90,0 % 

Areia fina 10,0 % 

 
Tabela 3.2 – Resumo de parâmetros não geotécnicos dos rejeitos analisados. 

 

PROPRIEDADES VALORES UNIDADES 

Ensaios não geotécnicos 

pH em água destilada 6,74  

pH em solução de KCl (1N) -  

pH da água intersticial 7,5  

CTCe1 0,75 Cmol/kg 

 
Pode-se observar o efeito do hexametafosfato nas partículas, ao comparar a fração argila 

nos dois ensaios de granulometria. Torna-se importante destacar que no rejeito analisado 

são utilizados aditivos com o intuito de acelerar o processo de floculação e sedimentação 

destes materiais, conforme informado anteriormente. As variações nos percentuais das 

granulometrias deste material refletem, pelo menos em parte, a ação desses agentes 

floculantes. 

 
Os resultados dos ensaios de difração de raio X (DRX) e fluorescência de raios X (FRX) 

 

1 CTCe – Capacidade de Troca Catiônica Efetiva 
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foram realizados no laboratório de Materiais de Construção Civil da Universidade Federal 

de Ouro Preto. O resultado do ensaio de difração de raio x, Figura 3.3, evidenciou a 

presença relevante dos seguintes minerais: grafite, goethita, hematita e guidottiite. 

E na Tabela 3.3, são apresentados os resultados do ensaio de FRX. Nota-se que o rejeito 

de minério de ferro possui em quantidade significativa o elemento óxido de ferro 𝐹𝑒203. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Difração de raio x: Rejeito minério de ferro 

Tabela 3.3 – Ensaio FRX- rejeito minério de ferro 
 

COMPOSTO QUÍMICO TEOR DO MINERAL (%) 

Óxido de Alumínio 9,55 

Dióxido de silício 8,05 

Óxido de ferro 79,44 

Outros 2,96 

 

 
3.2 MODIFICAÇÕES REALIZADAS NO EQUIPAMENTO 

 

 
A segunda versão de Célula Eletrocinética foi desenvolvida por Ferreira (2016), retratada 

na Figura 3.4, e inspirada em um equipamento desenvolvido por Mohamedelhassan e 

Shang (2001). Nesse equipamento foram executadas modificações em diferentes 

componentes devido a necessidades específicas detectadas durante a execução dos ensaios 

realizados pelo desenvolvedor e durante o início dos ensaios realizados nessa 
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pesquisa. Tais modificações e montagem do equipamento serão detalhadas nos tópicos a 

seguir. 

 
 

Figura 3.4 – Desenho esquemático célula eletrocinética (FERREIRA, 2016) 

 
 

• Suporte dos eletrodos e eletrodos 

 

 
O suporte utilizado para fixação dos eletrodos foi modificado para a melhoria do sistema 

de fixação dos eletrodos, bem como a vedação do equipamento visando que possíveis 

vazamentos do material tratado contido na célula sejam evitados. A primeira versão do 

equipamento contava com um sistema de encaixe dos eletrodos dentro de canaletas 

existentes nos suportes, conforme destaca-se na Figura 3.5. 

 
 

Figura 3.5 – a) Suporte do eletrodo; b) Eletrodo montado no interior do suporte. 

(FERREIRA, 2016) 
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A modificação efetuada, retratada na Figura 3.6, visa minimizar a dificuldade de 

posicionamento e fixação dos eletrodos juntamente com o elemento filtrante, atribuindo 

a esse processo maior agilidade. Além disso, a nova conFiguração apresenta um sistema 

de vedação mais eficiente devido à possibilidade de uma maior fixação dos elementos 

filtrantes ao eletrodos a partir da utilização de um pórtico de fixação realizado por meio 

de parafusos e provido de sistema de vedação, conforme destacado na Figura 3.6. 

 
 

 
Figura 3.6 – a) Vista lateral do suporte de eletrodo com destaque dos anéis de borracha 

para vedação; b) Vista do suporte de eletrodo com destaque aos parafusos de fixação e 

anéis de borracha para vedação; c) Vista frontal do suporte de eletrodos, com destaque 

do pórtico de fixação dos eletrodos e sistema de filtração. 

 
Outro fato motivador das modificações está associado à separação dos elementos 

filtrantes dos eletrodos no decorrer dos experimentos, conforme citado por Ferreira 

(2016) e apresentado na Figura 3.7. 

 
Ao analisar a Figura 3.7, percebe-se que na primeira versão da célula eletrocinética 

(Figura 3.7a), o elemento filtrante não se encontra totalmente fixado no eletrodo, 

principalmente na parte superior deste. Tal situação tornava-se ainda mais acentuada com 

o decorrer do tempo de ensaio devido ao ressecamento da polpa, e em consequência 

ocasiona perda de eficiência no processo eletrocinético. Na Figura 3.7b, é apresentada a 
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célula eletrocinética modificada, e nota-se a melhoria na fixação do elemento filtrante no 

suporte de fixação. 

 
 

Figura 3.7 – a) Fixação do elemento filtrante no eletrodo – (FERREIRA, 2016) 

b) modificações no sistema de fixação- segunda versão da célula 

 
Como consequência da modificação do suporte dos eletrodos, foi necessária a 

modificação das dimensões do par de eletrodos utilizados durante os experimentos. O par 

de eletrodos utilizados na pesquisa de Ferreira (2016) era em chapas perfuradas de aço 

inox, apresentando uma conFiguração retangular 39,3 x 19,8 cm (largura e altura), área 

total de 778,14 cm² e 0,2 cm de espessura. Os furos eram igualmente espaçados com 1,5 

cm de diâmetro, o que representa uma área efetiva de 622,63 cm², conforme ilustrado na 

Figura 3.8a. 

 
 

Figura 3.8 – a) Eletrodo de aço (FERREIRA, 2016) e b) Nova versão do eletrodo. 

 
O novo par de eletrodos também será constituído de aço inox, porém foram realizadas 

pequenas modificações em relação às dimensões das placas, as dimensões dos furos e 
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área efetiva. As novas dimensões das placas são 37,4 x 18,87 cm (largura e altura), área 

total de 705,7 cm², 0,2 cm de espessura e diâmetro igual a 1,17 cm, Figura 3.8b. Logo a 

área efetiva é de 464,13 cm². Ao comparar com a primeira versão do par de eletrodos, 

ocorreu uma redução de 25% da área efetiva. 

 
 

• Sistema de Drenagem 

 

 
Também foram realizadas modificações no sistema de drenagem do equipamento, sendo 

as mais significativas: aumento no diâmetro das mangueiras de conexão entre o suporte 

de fixação dos eletrodos e a bureta digital e modificação da alimentação da bureta digital 

que passou a ser na parte superior da bureta e não mais na parte inferior. Tais 

modificações foram efetuadas como intuito de facilitar a condução do fluído, evitando 

acúmulo de água no interior das tubulações e, consequentes paralizações do fluxo de água 

no interior do sistema de drenagem. 

 
As modificações relatadas são destacadas na Figura 3.9, outra modificação foi a troca do 

tubo da bureta digital que passou a ser construído em acrílico, permitindo assim a 

visualização da água drenada no interior do sistema. Além disso, agora o sistema de 

drenagem é constituído por uma bureta para cada um dos eletrodos. 

 
 

Figura 3.9 – a) Sistema de drenagem original com destaque da configuração da bureta 

digital (FERREIRA, 2016); b) nova conFiguração da bureta digital. 
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• Sistema de aquisição de dados 

 

O sistema do painel de aquisição de dados desenvolvido por Ferreira (2016) não permitia 

leituras de correntes superiores a 0,1 ampère. Nesse sentido, foram realizados ajustes no 

sistema de aquisição de dados que permitem leituras de corrente até o limite de 5 ampères. 

 
O programa desenvolvido para aquisição de dados é semelhante ao utilizado por Ferreira 

(2016), cujo software é denominado de célula eletrocinética versão 2.1. Nessa nova 

conFiguração foi inserida uma nova entrada de dados associada às leituras das buretas 

digitais. 

 
 

3.2.1 Procedimentos de montagem da célula e corpo de prova 

 

 

Devido às alterações realizadas nos principais constituintes do equipamento, alguns 

procedimentos de montagem foram reformulados. Sendo um desses processos a fixação 

dos eletrodos e sistemas de filtração. Nesse contexto, a montagem do equipamento inicia 

com o encaixe dos elementos filtrantes nos eletrodos (catodo e anodo), e em seguida, o 

conjunto (elemento filtrante, eletrodo e suporte do eletrodo) é fixado pelo pórtico de 

acrílico, conforme apresentado na Figura 3.10. 

 
 

Figura 3.10 – Elementos filtrantes dispostos na placa. 

 
Durante a execução de todos os ensaios foram utilizados como elementos filtrantes, à 
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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, cujas propriedades são apresentados 

na Tabela 3.4. O geotêxtil utilizado foi o mesmo adotado nos experimentos realizados por 

Ferreira (2016) 

 
Tabela 3.4 – 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 

Gramatura  300 g/m² 

 
Após a fixação do conjunto na parede de acrílico é realizado um ajuste para garantir que 

tal fixação foi efetiva, e também para garantir estabilidade nas paredes que estarão 

submetidas a força peso do material (rejeito) inserido neste local. Esse procedimento é 

realizado por um acessório de fixação fabricado em poliacetal (material branco) que 

promove a ligação do suporte às paredes da célula eletrocinética, pelo ajuste de dois 

parafusos (cor preto) anexado ao acessório, como mostrado na Figura 3.11. 

 
 

Figura 3.11 – Acessório de fixação do suporte dos eletrodos. 
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Nessa nova versão da célula eletrocinética problemas como vazamentos não são 

recorrentes, porém, antes de inserir o material na célula, é realizada uma conferência da 

vedação das paredes do suporte dos eletrodos para garantir a inexistência de vazamentos 

e demonstrando assim, a efetividade das modificações realizadas. Após a montagem do 

equipamento, a célula é preenchida com água e durante um período de aproximadamente 

15 minutos é realizada a inspeção, Figura 3.12. 

 
 

 

Figura 3.12 – Teste com a água para analisar vazamentos. 

 
Caso ocorra o vazamento de água nas bordas laterais e inferior da parede, é possível contê-

lo a partir de um melhor ajuste nos parafusos apresentados na Figura 3.11. Nesse 

momento também é realizada a saturação, ou pelo menos o umedecimento do geotêxtil. 

 
Em todos os ensaios foi realizada a homogeneização do rejeito com correções de teor de 

umidade com a utilização de um misturador manual (Figura 3.13a) no interior de um 

recipiente. O ajuste do teor de sólidos ou teor de umidade foi realizado com a adição da 

própria água do rejeito, proporcionado assim, condições de ensaio com maior 

proximidade as condições de campo. 

 
Após a homogeneização do rejeito, este é inserido no interior célula eletrocinética com o 

auxílio de uma caneca, até a altura de 20 cm e posteriormente são inseridos os sensores 

de voltagem. Tais processos são retratados na Figura 3.13b e 3.13c. 
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Figura 3.13 – a) Amostra sendo homogeneizada; b) preenchimento da célula com 

rejeito; c) inserção dos sensores de voltagem na amostra. 

 

 
Os sensores de voltagem foram posicionados no interior da amostra segundo a 

configuração apresentada na Figura 3.14, sendo essa a mesma disposição proposta por 

Ferreira (2016). 

 
 

 
Figura 3.14 – Posição dos sensores dentro da amostra. 

 
 

Realizados os procedimentos relacionados ao cadastro do experimento e definição de 

condições de alimentação de energia no programa de aquisição de dados, todos os 

componentes são conectados ao painel de controle da célula e inicia-se o ensaio com 

alimentação elétrica da célula (Figura 3.15). Nesse momento, a água retida no interior do 

reservatório que se forma atrás dos eletrodos, na caixa de acrílico, é totalmente removida 

e quantificada. 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 de umidade inicial do corpo de prova. 
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Figura 3.15 – Ensaio na célula eletrocinética. 

 
Para aferição do volume de água drenada, foram realizados testes utilizando a bureta 

digital desenvolvida nessa pesquisa. Ao comparar os resultados obtidos manualmente aos 

resultados obtidos pelo programa de aquisição de dados, notou-se uma pequena 

discrepância nos resultados. Portanto, optou-se por realizar a leitura do volume de água 

drenada de forma manual. 

 
Para a efetiva definição dos procedimentos adotados para a execução das séries de 

experimentos que serão retratados nos próximos tópicos foram executados diversos 

ensaios buscando a resolução de algumas dificuldades. Nesse contexto, estes ensaios de 

calibração e aferição não serão retratados nos próximos capítulos. 

 
No próximo capítulo serão apresentados e analisados alguns dos resultados obtidos 

durante a realização dos ensaios utilizando a nova versão da célula eletrocinética 2.1. 
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4 RESULTADOS 

 
4.1 ENSAIO CÉLULA ELETROCINÉTICA- REJEITO MINÉRIO DE FERRO 

 

 
Nesse tópico serão apresentados os resultados dos experimentos de desaguamento/ 

adensamento eletrocinético na célula eletrocinética modificada e utilizando um rejeito 

proveniente da mineração de minério de ferro. 

 

4.1.1 Primeira série de ensaios- Potencial elétrico 

 

 

A primeira série de experimentos tem por objetivo a análise da influência do gradiente de 

potencial elétrico no processo de desaguamento eletrocinético do rejeito de minério de 

ferro. Nesse contexto, foram realizados três experimentos com diferentes gradientes de 

potencial elétrico (E0) apresentados na Tabela 4.1. 

 
A Tabela 4.1 apresenta os valores dos gradientes de potencial elétrico aplicados (E0) bem 

como a diferença de potencial elétrico aplicada (V0) o teor de sólidos inicial (0) e final 

e (F), os volumes drenados em cada eletrodo e a soma destes volumes, corrente máxima 

e mínima em cada ensaio (imáx e imín) 

 
Tabela 4.1– Primeira Série: Resumo dos principais parâmetros. 

 

1. Gradientes de potencial elétrico (E0) 

 E0 

(V/m) 

V0 

(V) 

0 

(%) 

F (%) Volume drenado (ml) imáx 

(mA) 

imín 

(mA) 
Ensaio     

  Anodo Catodo Total 

1.1 150 30 37,3 58,8 5860 1963 7823 299,4 28,5 

1.2 100 20 36,7 55,5 4603 2785 7388 191,7 91,7 

1.3 75 15 37,5 52,5 4593 1562 6155 140,7 22,7 

 
A partir dos valores registrados na Tabela 4.1, verifica-se que em todos os experimentos, 

o fluxo eletrosmótico se deu de forma mais intensa no sentido do catodo para o anodo. 

Nesse contexto, têm-se que o volume drenado no anodo foi aproximadamente 3 vezes 

superior ao drenado no catodo nos ensaios 1.1 e 1.3, enquanto no ensaio 1.2 essa 
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proporção foi de aproximadamente 1,7. 

Na Figura 4.1, é apresentada a variação do volume total de água drenada e do teor de 

sólidos médio da amostra de acordo com o tempo de execução do ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1 –Primeira Série: Variação do volume total drenado e teor de sólidos. 

 
A influência do gradiente de potencial elétrico na diferença entre os volumes de água 

drenada torna-se visível a partir da segunda hora de experimento, quando são comparados 

os resultados do experimento com gradiente de potencial elétrico de 150 V/m em relação 

aos demais. Uma vez que, nos momentos iniciais dos ensaios, os volumes drenados com 

o gradiente de potencial elétrico de 150 V/m, 100 V/m e 75 V/m foram próximos. 

 
Assim como foi registrado no trabalho de Ferreira (2011) e Rezende (2016) é possível 

perceber uma tendência de elevação do volume drenado em função do gradiente de 

potencial elétrico aplicado. Sendo que o aumento do volume drenado não é diretamente 

proporcional ao gradiente elétrico aplicado, conforme é apontado na Tabela 4.1e na 

Figura 4.1. 

 
A variação do teor de sólidos apresentado na Figura 4.1 é reflexo do volume de água 

drenada do corpo de prova, contudo, vê-se uma maior aproximação das curvas dos ensaios 

de 100 V/m e 75 V/m. Assim, o ensaio de 150 V/m resultou em um maior teor de sólidos 

final (58,8%), seguido pelo ensaio de 100 V/m e 75 V/m (55,5 e 52,5%, respectivamente). 
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Na Figura 4.2, é apresentado o volume drenado no anodo e catodo em função do tempo 

de ensaio nos três experimentos (150 V/m, 100 V/m e 75 V/m). Ao comparar os volumes 

drenados apresentados na Tabela 4.1 e Figura 4.2, em cada um dos eletrodos, nota-se que 

o fluxo eletrosmótico nos ensaios com rejeito de minério de ferro foi estabelecido no 

sentido do anodo, assim como ocorreu nos ensaios com rejeito de bauxita. De acordo com 

tal Figura têm-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2– Primeira Série: Volume drenado nos eletrodos. 

 
Destaca-se a semelhança entre os volumes drenados no anodo nos ensaios conduzidos 

com 100 e 75 V/m, sendo que a diferença do volume total drenado em ambos os 

experimentos é resultante do volume drenado no catodo. Verifica-se que os volumes 

drenados em ambos os eletrodos aumentam com a elevação do gradiente de potencial 

elétrico, resultado que está associado a concentração de cátions e ânions na solução 

intersticial presente no rejeito. 

 
Nota-se que o ensaio 1.2 apresenta considerável semelhança entre o volume drenado no 

anodo e catodo até, aproximadamente, 9 horas de ensaio. E como mencionado 

anteriormente, a razão entre o volume drenado no eletrodo anodo e catodo resultou em 

um valor inferior quando comparados com os ensaios dessa série. Tal fato não foi 
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evidenciado nos ensaios 1.1 e 1.3, portanto, para verificar tal discrepância recomenda-se 

refazer o ensaio 1.2 (100 V/m). 

 
Na presente pesquisa não foi realizado um segundo ensaio de 100 V/m devido a 

insuficiente quantidade de rejeito disponível, uma vez que foram realizados vários testes 

de calibração e ajuste da célula eletrocinética, e, portanto, acarretou a escassez do material 

(rejeito de minério de ferro) para a realização de outros ensaios. 

 
A taxa de fluxo no anodo é apresentada na Figura 4.3 e aponta a tendência, já destacada 

anteriormente, do fluxo induzido pela eletrosmose ser proporcional ao gradiente de 

potencial elétrico aplicado nos experimentos. Diante disso, vê-se que o experimento com 

potencial elétrico de 150 V/m foi o que apresentou maiores valores de fluxo eletrosmótico 

no eletrodo anodo nos momentos iniciais de ensaio, sendo que o valor máximo de fluxo 

foi de 2,40x 10−7 m³/s (864 ml/h). Os ensaios 1.2 e 1.3 apresentaram taxa de fluxo inicial 

de 1,0x 10−7 m³/s (360 ml/h) e 9,20x 10−8 m³/s (330 ml/h), respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.3 – Primeira Série: Taxa de fluxo anodo. 

 
Na Figura 4.3 destaca-se a significativa queda de vazão no anodo para o experimento 

realizado com o maior gradiente de potencial elétrico a partir da trigésima hora, 

apresentado reduções superiores a 40 vezes do valor inicial. A Figura 4.4 apresenta a taxa 

de fluxo no catodo e também consta a redução da vazão no ensaio 1.1. Tais variações no 
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fluxo em ambos os eletrodos se deve a redução da umidade nas regiões próximas aos 

drenos e, consequentemente da saturação desses locais. Fatos que acarretam a redução da 

permeabilidade dos rejeitos, que também está associada ao adensamento desses materiais. 

 
Como apresentado na Figura 4.2, o ensaio 1.2 (100 V/m), apresentou o maior volume 

drenado no eletrodo catodo, e portanto, a taxa de fluxo nesse ensaio foi superior aos 

demais, Figura 4.4. O ensaio 1.2 apresentou a maior taxa de fluxo inicial, sendo 

equivalente a 1,38x 10−7 m³/s (498 ml/h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.4 – Primeira Série: Taxa de fluxo catodo. 

 
O acúmulo de partículas no geotêxtil favorece a formação do filter cake, ou seja, um filtro 

é formado pelas partículas sólidas que são retidas. Refletindo a formação desse pré-filtro 

nos elementos filtrantes verificou-se nos primeiros instantes dos experimentos que houve 

carreamento de finos pelo interior do geotêxtil, conforme ilustrado na Figura 4.5. Nesse 

contexto, uma maior concentração de finos no líquido percolado foi verificada no catodo, 

situação que perdurou por mais tempo, assim, constata-se que a formação do filter cake 

nessa região foi mais lenta devido a intensidade de fluxo em comparação ao outro 

eletrodo. 
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Figura 4.5 – Primeira Série: Partículas atravessando o elemento filtrante. 

 
 

O teor de sólidos apresentado na Figura 4.6 foram apenas médias estimadas a partir do 

volume total drenado. Devido ao sentido de fluxo imposto pelos transportes 

eletrocinéticos, o teor de sólidos no final do experimento será dependente da posição 

analisada no interior da célula em relação aos eletrodos. No entanto, na Figura 4.6 são 

apresentados os valores de teor de sólidos na região do topo (região superior da amostra, 

exposta ao ar), os parâmetros foram estimados a partir da determinação da umidade em 

estufas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.6 – Primeira Série: Teor de sólidos (Topo). 
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Ao comparar com a região do eletrodo anodo, percebe-se na Figura 4.6 que a região 

próxima ao catodo apresentou os maiores valores de teor de sólidos ao final nos 

experimentos de 150 V/m e 75 V/m, e tais ensaios retratam bem o processo de 

desaguamento/adensamento promovido pelo fluxo eletrosmótico no sentido do anodo. 

Dessa forma, a região onde o sentido de fluxo é mais intenso permanecerá com maior 

umidade e, consequentemente, um menor teor de sólidos. Devido ao fluxo considerável 

no eletrodo catodo do ensaio 1.2 (100 V/m), nota-se que os valores do teor de sólidos na 

região do anodo, central e catodo resultaram em valores próximos. 

 
Foi observado durante a execução dos ensaios, a formação de trincas horizontais no 

interior da massa de rejeito submetido ao processo eletrocinético. Tais trincas eram 

evidenciadas na região do topo da amostra, região em contato com o ar atmosférico, e 

apresentaram maiores proporções no ensaio de 150 V/m, Figura 4.7. 

 
 

 

Figura 4.7– Formação de trincas horizontais na massa de rejeito. 

 
A água retida pelo próprio rejeito na região superior da amostra, encontrava-se 

inicialmente acumulada na porção central do corpo de prova. A presença destas trincas, 

apresentadas na Figura 4.7, intensificou a formação de caminhos preferenciais permitindo 
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que a água armazenada na região central escoasse para as proximidades dos eletrodos. 

Fato que pode resultar em algumas discrepâncias nos valores finais de teor de sólidos e 

nos volumes de água drenada. Outros parâmetros que interferirão nos valores finais de 

teor de sólidos, aqui não considerados, são o aquecimento dos eletrodos que está 

diretamente associado à corrente elétrica aplicada em cada experimento e a taxa de 

evaporação. Tais situações podem justificar os valores registrados no experimento 1.1 

(150V/m). 

 
O comportamento da corrente elétrica durante um período de 48 horas será apresentado 

na Figura 4.8, verifica-se que o comportamento das curvas foi semelhante em todos os 

experimentos. O ensaio de 100 V/m possui os valores de corrente elétrica registrados 

somente até as primeiras quatro horas de ensaio, isso foi resultado de um problema no 

sistema de aquisição de dados que só percebido ao final do experimento. É importante 

salientar que tal erro não comprometeu, em sua totalidade, os resultados dos ensaios de 

100 V/m, uma vez que a alimentação da célula eletrocinética manteve-se constantemente 

ligada durante as 48 horas de ensaio. Optou-se por manter os registros do experimento 

devido a falta de material para a execução de novos experimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.8 – Primeira Série: Corrente elétrica. 

 
 

Nota-se uma relação de proporcionalidade entre DDP e a corrente elétrica, ou seja, no 
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de potencial elétrico (150 V/m), foi registrado o maior valor de corrente elétrica. O ensaio 

de 150 V/m iniciou com uma corrente elétrica máxima de aproximadamente 300 mA. No 

ensaio de 100 V/m, a corrente máxima foi 191,7 mA, ou seja, uma diferença de 36% ao 

valor registrado no ensaio de 150 V/m. E o ensaio de 75 V/m foi o que apresentou menor 

valor de corrente elétrica máxima, 140,7 mA, ou seja, uma diferença de 53,1% ao valor 

registrado no início do ensaio de 150 V/m. Os valores finais de corrente elétrica foram 

semelhantes entre os ensaios de 150 e 75 V/m, sendo 28 e 23 mA, respectivamente. 

 
A variação do valor do pH da água drenada em ambos os eletrodos é apresentada na 

Figura 4.9. Assim como foi apresentado nos capítulos anteriores, a eletrólise resulta na 

elevação do pH na região do catodo e na redução desse parâmetro na região do anodo. Os 

valores iniciais de pH da água proveniente do rejeito de minério de ferro, ou seja, 

condição encontrada em campo, é equivalente a 7,5. 

 
Em todos os ensaios a água drenada no anodo apresentou redução rápida nos valores de 

pH que, após a queda, se mantiveram praticamente constantes entre os valores de 2 e 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.9 – Primeira Série: Variação do pH da água drenada nos eletrodos. 

 
 

O pH da água drenada no catodo apresentou uma maior oscilação de valores quando 

comparado com os valores apresentados no anodo. No ensaio de 150 V/m o pH ficou 

compreendido entre 9,9 e 12,5, no ensaio de 100 V/m os valores variaram entre 9,8 e 12,8 
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e o ensaio de 75 V/m, que apresentou menor variação de pH, os valores ficaram 

compreendidos entre 11,1 e 12,4. 

 
A água drenada no anodo durante o ensaio de gradiente de potencial elétrico de 150 V/m 

apresentou uma coloração amarelada, conforme ilustra a Figura 4.10a, fato que pode estar 

associado ao processo mais acentuado de eletrólise nesse ensaio. Essa análise é 

corroborada com a deposição de um resíduo amarelado na face do eletrodo, conforme 

Figura 4.10b. 

 
 

Figura 4.10 – Primeira Série: Ensaio 150 V/m a) Água drenada anodo. b) Indícios de 

corrosão no eletrodo do anodo. 

 
Realizou-se a análise química da água drenada nos eletrodos anodo e catodo dos ensaios 

apresentados. Para cada eletrodo, coletou-se amostras da água drenada em três intervalos 

de tempo específicos, sendo uma amostra coletada no início do experimento 

(aproximadamente 2 minutos de ensaio), outra amostra coletada no final de cada 

experimento (48 horas de ensaio), e uma terceira amostra. Essa terceira amostra, 

denominada de intermediária, é constituída pela junção da água drenada coletada nos 

intervalos de tempo compreendidos entre o início e fim de cada experimento. Esses 

intervalos de tempo estão representados no eixo das abscissas do gráfico apresentado na 

Figura 4.2. 

 
O resumo da variação da concentração dos principais elementos químicos presentes na 

análise da água drenada no eletrodo anodo e no eletrodo catodo é apresentado na Tabela 

4.2 a. No A, encontra-se, detalhadamente, todos os elementos químicos presentes na 

análise da água drenada em cada eletrodo. 



48  

Tabela 4.2 – Primeira Série: Análise química da água nos eletrodos. 
 

ANODO CATODO 

Elemento 

Unidade 

Cromo Níquel Ferro Sódio Silício Sódio Potássio 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Ensaio 1.1- Inicio 3,877 3,466 19,185 42,575 4,692 192,298 3,795 

Ensaio 1.1- Intermediário 19,373 10,580 40,897 23,969 10,261 368,419 6,869 

Ensaio 1.1- Fim 35,890 17,031 47,266 48,938 11,657 632,360 13,145 

Ensaio 1.2- Inicio 0,052 0,232 <LQ 56,058 3,805 91,392 3,957 

Ensaio 1.2- Intermediário 14,190 8,624 21,885 11,338 9,496 276,971 5,850 

Ensaio 1.2- Fim 21,978 17,847 42,734 10,319 12,883 454,964 9,547 

Ensaio 1.3- Inicio 0,880 1,388 0,199 35,213 6,661 77,968 2,999 

Ensaio 1.3- Intermediário 14,562 7,977 34,854 22,450 9,271 311,211 7,084 
Ensaio 1.3- Fim 31,268 18,694 47,254 1,668 13,981 734,338 21,038 

 
 

O Cromo e o Níquel são decorrentes da oxidação do eletrodo de aço inox (corrosão), uma 

vez que são componentes da liga metálica. O Fe provém dos rejeitos e é liberado pelo 

ataque ácido. Já o Sódio e o Potássio apresentam comportamento de eletromigração do 

Anodo para o Catodo. 

 
Nota-se na Tabela 4.2 que ao comparar a concentração dos elementos químicos presentes 

nas amostras de água referente ao eletrodo anodo, ocorreu um aumento na concentração 

do elemento cromo, níquel, silício e ferro com o decorrer do tempo dos ensaios. Observa- 

se ainda, que a concentração de sódio diminuiu em todos os experimentos, exceto no 

ensaio 1.1. E ao analisar as amostras referentes ao eletrodo catodo, é possível verificar o 

aumento da concentração dos elementos sódio e potássio ao comparar o início e fim de 

cada ensaio, sendo a maior concentração desses elementos identificados no ensaio com 

menor gradiente de potencial elétrico (75 V/m). 

 
A eficiência de desaguamento (ED), expressa em percentagem, é definida como a razão 

entre a variação do teor de sólidos do rejeito e o teor de sólidos inicial conforme a Equação 

4.1 proposta por Moo-Young et al (2002). 
 
 

𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝐸𝐷 = 

𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (4.1) 

 
 

Os valores de eficiência de desaguamento para cada ensaio realizado nessa série, serão 

apresentados na Figura 4.11. 
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Figura 4.11– Primeira Série: Eficiência no desaguamento. 

 
Os valores registrados na Figura 4.11 refletem a relação perceptível entre a eficiência e o 

aumento do gradiente de potencial elétrico, conforme já apontado em análises anteriores. 

Nesse contexto, o ensaio realizado com o maior gradiente de potencial elétrico (Ensaio 

1.1) apresentou um valor de ED superior em, aproximadamente, 18 pontos percentuais ao 

ensaio realizado com menor gradiente (Ensaio 1.3). 

 
A Figuras 4.12 apresenta a variação da eficiência eletrosmótica em função do tempo para 

os ensaios apresentados na primeira série de experimentos. A eficiência eletrosmótica (𝑘𝑖) 

foi estimada pela Equação 2.3, sendo ela a razão entre a vazão de água medida no anodo 

e a corrente elétrica média medida para cada intervalo de tempo analisado. Verifica-se 

que a variação de 𝑘𝑖 durante os ensaios permaneceu na mesma ordem de grandeza com 

momentos específicos de variações seja pela elevação ou redução do parâmetro. 

 
Ao analisar a Figura 4.12 nota-se que não consta o gráfico referente ao ensaio 1.2 devido 

ao incidente relacionada a corrente elétrica e já mencionado anteriormente. Ao analisar o 

ensaio 1.1 e 1.3 é possível concluir que o experimento que obteve a maior eficiência no 

desaguamento foi o que apresentou menor valor coeficiente 𝑘𝑖. Tal relação também foi 

citada no trabalho de Souza (2002), item 2.6. 
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Figura 4.12 – Primeira Série: Eficiência eletrosmótica. 

 
Na Tabela 4.3 consta o coeficiente eletrosmótico inicial e o coeficiente eletrosmótico 

médio dos ensaios apresentados na Figura 4.12. O cálculo do coeficiente de eficiência 

eletrosmótica médio do ensaio 1.2 foi calculado considerando a média referente as 4 horas 

de ensaio. 

 
Tabela 4.3 – Primeira Série: Coeficiente de eficiência eletrosmótica inicial e médio 

 

Ensaios 𝑘𝑖 Inicial (m³/C) 𝑘𝑖 Médio (m³/C) 

1.1 7,13 𝑥10−7 3,79 𝑥10−7 
1.2 5,76 𝑥10−7 5,39 𝑥10−7 
1.3 4,85 𝑥10−7 4,85 𝑥10−7 

 
Nota-se que para todos os experimentos os coeficientes de eficiência eletrosmótica médio 

(𝑘𝑖 médio), apresentado na Tabela 4.3, permaneceram na mesma ordem de grandeza, 

10−7. 

 
 

4.1.2 Segunda 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 minério de ferro. 

1,00E-04 

1,00E-05 

1,00E-06 

1,00E-07 

1,00E-08 

  10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Tempo (horas) 

Ensaio 1.1 Ensaio 1.3 

Ef
ic

iê
n

ci
a 

e
le

tr
o

sm
ó

ti
ca

 -
 k

i (
m

³/
C

) 



51  

Todos os experimentos dessa série foram realizados com gradiente de potencial elétrico 

igual a 150 V/m e os intervalos de tempo adotados resultaram em um fator de 

intermitência (α) igual a 0,67, também comum a todos os testes. Outro parâmetro 

semelhante a todos os experimentos é o teor de sólidos inicial que foi de aproximadamente 

41% para todos os experimentos. 

 
Nota-se que o teor de sólidos inicial adotado na segunda série de ensaios foi superior ao 

teor de sólidos adotado nos ensaios da primeira série. O aumento do teor de sólidos na 

segunda de série de ensaios teve como propósito, analisar a influência desse aumento na 

concentração de finos presentes no líquido percolado do eletrodo catodo, assim como foi 

mencionado na Figura 4.5. No entanto, notou-se que mesmo com o aumento do teor de 

sólidos da amostra, a concentração de finos permaneceu evidenciada na água drenada no 

eletrodo catodo. 

 
Trabalhos semelhantes foram desenvolvidos por Mohamedelhassan e Shang (2001) e por 

Ferreira (2016), onde foram adotados intervalos de intermitência iguais a 60/30; 120/60; 

180/ 90 (segundos ligado/segundos desligado). Na série realizada optou-se por intervalos 

de tempo com a mesma proporção, ou seja, o mesmo fator de intermitência dessas 

experiências assumindo valores de intermitência inferiores, conforme registrado na 

Tabela 4.4. Nessa Tabela é apresentado um resumo dos ensaios realizados nessa série. 

 
Tabela 4.4 – Segunda série: Resumo dos principais parâmetros 

 

2. Corrente intermitente 

 
E0 

(V/m) 

 Intermitência 

on/off 

(segundos) 

0 

(%) 

F 

(%) 

Volume drenado (ml) 
imáx 

(mA) 

imín 

(mA) 
Ensaio 𝛼    

  Anodo Catodo Total 

2.1 150 0,67 12 / 6 41,5 59 5093 1237 6330 282 39,5 

2.2 150 0,67 18 / 9 41,1 59,8 5461 1168 6629 294 37,9 

2.3 150 0,67 24 / 12 41,5 59,8 5491 1136 6627 307 39,5 

 
Verifica-se, por meio da Tabela 4.4, que o aumento do intervalo de intermitência acarretou 

uma elevação do volume total drenado. Esse aumento foi da ordem de 5% nos ensaios 2.2 

e 2.3 em relação ao volume drenado no experimento 2.1. Tendência 
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semelhante foi registrada por Ferreira (2016) em ensaios realizados com rejeitos de 

bauxita, contudo, neste trabalho foi constatado que o aumento do intervalo de 

intermitência acarretou uma redução do volume drenado no catodo e uma elevação do 

volume total drenado no anodo. Nesse contexto de comparação, cabe ressaltar que a série 

de experimentos conduzida por Ferreira (2016) analisava um material com diferentes 

propriedades mineralógicas (lama vermelha de bauxita) e os intervalos de intermitência 

também eram superiores, da ordem de minutos. 

 
Conforme registros apresentados na Tabela 4.4 e na Figura 4.13, que apresenta a variação 

do volume total drenado e do teor de sólidos pelo tempo dos ensaios, que os volumes 

finais drenados em todos os experimentos foram próximos. Por meio da Figura 4.13 ao 

comparar o ensaio com menor intervalo de intermitência (Ensaio 2.1) com os ensaios 2.2 

e 2.3, percebe-se que o aumento do intervalo de intermitência foi significativo em relação 

ao volume drenado 

 
A variação do teor de sólidos apresentado na Figura 4.13 é derivada do volume de água 

drenada nos experimentos, portanto, os comportamentos das curvas são semelhantes. Ao 

final dos experimentos pode-se assumir que os teores de sólidos foram próximos em todos 

os ensaios, ocorrendo variação de apenas 0,8% entre o ensaio 2.1 e os ensaios 2.3 e 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Segunda Série: Variação do volume total drenado e teor de sólidos 

Tempo (horas) 

50 40 30 20 10  

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 

0 10 20 30 40 50 

Tempo ( horas) 

Ensaio 2.1 Ensaio 2.2 Ensaio 2.3 

V
o

lu
m

e
 t

o
ta

l d
re

n
ad

o
 (m

l)
 

Te
o

r 
d

e 
só

lid
o

s 
(%

) 



53  

O fluxo eletrosmótico foi superior no sentido do anodo, têm-se que a razão entre o volume 

drenado nesse eletrodo em comparação com o volume drenado no catodo aumentou com 

o aumento dos intervalos de intermitência. Nesse sentido, essa proporção foi de 4,1; 4,7 

e 4,8 para os ensaios 2.1, 2.2 e 2.3, respectivamente. Tais relações são apresentadas na 

Tabela 4.4 e na Figura 4.14 que representa os volumes drenados em cada eletrodo. Em 

comparação ao ensaio executado com corrente constante e gradiente de potencial elétrico 

de 150 V/m, a razão entre os volumes drenados foi igual a aproximadamente 3. 

 
Observa-se, na Figura 4.14, que no ensaio 2.3 os valores do volume drenado no anodo a 

cada intervalo de tempo, manteve-se superior aos demais ensaios até aproximadamente 

23 horas de ensaio, após esse intervalo de tempo o volume drenado no ensaio 2.2 e no 

ensaio 2.3 mantiveram-se próximos. Como apresentado na Tabela 4.4, as curvas de 

volume drenado no eletrodo catodo em todos os experimentos apresentaram valores 

próximos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 – Segunda Série: Volume drenado nos eletrodos 

 
A taxa de fluxo eletrosmótico no eletrodo anodo é apresentada na Figura 4.15. Destaca- 

se, a taxa inicial consideravelmente inferior, 4,86x10−8 m3/s (168 ml/h), apresentado pelo 

experimento 2.1 em relação aos demais. O ensaio 2.2 e 2.3 apresentaram taxa de fluxo 

inicial de 1,31x 10−7 (472 ml/h) e 1,41x10−7 m3/s (509 ml/h), respectivamente. 
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Os experimentos 2.1, 2.2 e 2.3 foram encerrados com fluxos induzidos iguais a 

1,60x10−8; 9,07x 10−9 e 6,44x10−9 m3/s, respectivamente. Nota-se que ao final dos 

ensaios, o fluxo no eletrodo anodo sofreu redução com o aumento do intervalo de 

intermitência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 – Segunda Série: Taxa de fluxo no anodo. 

 
A taxa de fluxo no eletrodo catodo é apresentada na Figura 4.16. Devido a semelhança 

dos gráficos referentes ao volume drenado no eletrodo catodo, já era de se esperar uma 

aproximação na taxa de fluxo eletrosmótico em todos os experimentos. 

 
Ao analisar o gráfico 4.16 nota-se que nos momentos iniciais, o ensaio 2.1 apresentou o 

menor fluxo no eletrodo catodo ao comparar os demais ensaios. Porém, em determinados 

momentos do ensaio 2.1, é possível identificar o aumento do fluxo em tempos específicos, 

principalmente entre o intervalo de 30 e 34 horas de ensaio. Devido a essas oscilações o 

volume drenado no eletrodo catodo do ensaio 2.1 tornou-se superior aos demais. 
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Figura 4.16 – Segunda Série: Taxa de fluxo no catodo 

 
O teor de sólidos em diferentes locais no interior da célula é medido pela coleta de 

amostras e evaporação em estufa e serão apresentados na Figura 4.17 (no topo do corpo 

de prova, face exposta ao ambiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.17 – Segunda Série: Teor de sólidos no (Topo) 

 
Ao analisar a Figura 4.17, vê-se que nos ensaios 2.2 e 2.3, o teor de sólidos na região do 

anodo foi inferior ao teor de sólidos na região do catodo, justificando assim o fluxo 

eletrosmótico na direção do eletrodo anodo. Em todos os ensaios presentes na segunda 
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série, a posição central da amostra apresentou maiores valores de teor de sólido, tal fato 

justifica-se pela formação de trincas na massa do rejeito, apresentada na Figura 4.7. Já o 

ensaio 2.1 apresentou maior homogeneidade entre as regiões da amostra, apresentando 

variação de apenas 0,71 percentuais entre os eletrodos anodo e catodo. 

 
O comportamento da corrente elétrica durante um período de 48 horas referente a segunda 

série de ensaios encontra-se na Figura 4.18. 

 

 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 
Figura 4.18 – Segunda Série: Corrente elétrica. 

 
Considerando o intervalo de tempo total dos ensaios, percebe-se que o comportamento da 

corrente elétrica em função do tempo foi semelhante em todos os experimentos da série. 

Assim como nos ensaios da série anterior, vê-se que a taxa de redução de corrente é maior 

nos momentos iniciais dos ensaios, coincidindo com os maiores volumes drenados, e essa 

mesma taxa diminui com o passar do tempo. A corrente elétrica máxima em todos os 

ensaios ficou compreendida entre 282 e 307 mA. Foi alcançado um valor mínimo de 

corrente elétrica, aproximadamente após 40 horas, e que tornou-se estável após esse 

intervalo de tempo. Ao final dos ensaios os valores registrados de corrente elétrica foram 

iguais a 39,5 mA (ensaio 2.1 e 2.3) e 37,9 mA (ensaio 2.2). 

 
Na Figura 4.19, é apresentada a variação dos valores do pH na região do anodo e catodo, 

o pH inicial da água intersticial do rejeito de minério de ferro foi de 7,5. 
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Figura 4.19 – Segunda Série: Variação do pH da água drenada nos eletrodos 

 
Por meio da Figura 4.19 percebe-se que a região do anodo apresentou menores variações 

no valor do pH. Após a queda ocorrida nas primeiras horas de experimentos verifica-se 

que os valores de pH permaneceram próximos a 3. 

 
Na região do catodo o ensaio com maior intervalo de intermitência, ensaio 2.3, apresentou 

maiores oscilações entre os valores do pH. Tais valores ficaram compreendidos entre o 

intervalo de 9,2 a 12,97. 

 
Na Tabela 4.5, é apresentada a análise química da água drenada nos eletrodos da segunda 

série de ensaios. Os tempos referentes a coleta das amostras (início, intermediário, fim) 

seguiram o mesmo procedimento citado no item 4.1.1 
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Tabela 4.5 – Segunda Série: Análise química da água nos eletrodos. 
 

ANODO CATODO 

Elemento 

Unidade 

Cromo Níquel Ferro Sódio Silício Sódio Potássio 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Ensaio 2.1- Inicio 0,516 0,584 1,077 47,582 4,314 52,064 2,164 

Ensaio2.1- 

Intermediário 
11,596 5,969 38,654 18,491 7,363 314,691 5,651 

Ensaio 2.1- Fim 21,140 8,857 59,396 2,095 11,493 378,943 6,883 

Ensaio 2.2- Inicio 0,175 0,472 2,283 39,139 4,752 51,430 1,713 

Ensaio 2.2- 
Intermediário 

8,362 4,217 30,932 23,975 7,876 430,724 8,047 

Ensaio 2.2- Fim 16,137 8,644 62,483 3,293 12,696 407,086 8,048 

Ensaio 2.3- Inicio 0,749 1,586 0,830 43,550 4,792 81,100 2,143 

Ensaio 2.3- 
Intermediário 

7,781 4,068 31,023 25,267 7,754 306,486 5,540 

Ensaio 2.3- Fim 14,644 7,600 57,386 2,172 12,104 402,585 7,149 

 
Em todos os ensaios apresentados na Tabela 4.5, nota-se o aumento da concentração dos 

elementos cromo, níquel, ferro e silício ao comparar o início e fim de cada experimento. 

Observa-se ainda que o aumento do intervalo de intermitência (12/6, 18/9 e 24/12 

ligado/desligado) proporcionou a diminuição da concentração do elemento cromo no 

eletrodo anodo. 

 
Comparando os resultados da análise química dos ensaios da segunda série de 

experimento, com o ensaio 1.1 (150 V/m e corrente contínua) presente na Tabela 4.2, vê- 

se que a intermitência de corrente resultou na diminuição da concentração dos elementos 

cromo e níquel no eletrodo anodo, e a diminuição da concentração de sódio e potássio no 

eletrodo catodo. 

 
Na Figura 4.20, é apresentada a eficiência no desaguamento dos ensaios da segunda série 

de experimentos, e os resultados foram obtidos pela Equação 4.1. 

 
Ao analisar a Figura 4.20, percebe-se que o ensaio 2.2 (18/9 segundos ligado/ segundos 

desligados), apresentou uma maior eficiência devido à diferença inicial do percentual de 

sólidos desta série entre as demais. Desse modo, considerando o volume total drenado 

nos experimentos desta série pode-se concluir que a eficiência foi a mesma nos dois 

experimentos realizados com maior intervalo de intermitência. Tendo estes uma 

eficiência de drenagem superior ao ensaio realizado com menor intervalo de intermitência 

(Ensaio 2.1) em aproximadamente 3 pontos percentuais. 
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Figura 4.20 – Segunda Série: Eficiência no desaguamento. 

 

A Figura 4.21, é apresentada a variação da eficiência eletrosmótica, estimada pela da 

Equação 2.3, da segunda série de ensaios em função do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.21– Segunda Série: Eficiência eletrosmótica. 

 
Na Tabela 4.6 consta o coeficiente eletrosmótico inicial e o coeficiente eletrosmótico 

médio dos ensaios de intermitência de corrente elétrica. 

 
Tabela 4.6 – Coeficiente de eficiência eletrosmótica inicial e médio 

 

Ensaios 𝑘𝑖 Inicial (m³/C) 𝑘𝑖 Médio (m³/C) 
2.1 4,13 𝑥10−7 4,98 𝑥10−7 
2.2 6,19 𝑥10−7 4,22 𝑥10−7 
2.3 7,49 𝑥10−7 4,22 𝑥10−7 
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Assim como nos ensaios da primeira série, os valores referentes ao coeficiente de 

eficiência eletrosmótica médio manteve-se na mesma ordem de grandeza. E o ensaio com 

menor eficiência de desaguamento (Ensaio 2.1) apresentou o maior valor médio de ki, 

sendo tal valor igual a 4,98 x 10−7m³/C. Devido à proximidade do volume de água 

drenado nos ensaios 2.2 e 2.3, nota-se que o valor da eficiência eletrosmótica média em 

ambos ensaios foi de 4,22 𝑥10−7. 

 
 

4.1.3 Eficiência de desaguamento (ED): Rejeito Minério de Ferro e Bauxita. 

 

 

Na Tabela 4.7, são apresentados os valores da eficiência do desaguamento dos ensaios 

realizados na presente pesquisa e os valores da eficiência de desaguamento mencionada 

nos trabalhos de Ferreira (2016) e Ferreira (2018), utilizando rejeito de bauxita. 

 
Tabela 4.7 – Eficiência de desaguamento rejeito minério de ferro e bauxita. 

 

  
Ensaio 

 
E0 (V/m) 

 
 

𝛼 

 
Intermitência 

on/off (segundos) 

0 

() 

F 

() 

Eficiência de 

Desaguamento 

(ED) (%) 

 1.1 150 1 - 37,3 58,8 57,6 
 1.2 100 1 - 36,7 55,5 51,2 

Minério 

de Ferro 

1.3 75 1 - 37,5 52,5 40,0 

2.1 150 0,67 12/6 41,5 59 42,2 
 2.2 150 0,67 18/9 41,1 59,8 45,5 
 2.3 150 0,67 24/12 41,5 59,8 44,1 
 3.1 100 1 - 40,94 61,15 49 
 3.2 75 1 - 31,59 60,92 93 
 3.3 75 1 - 41,47 59,15 43 

Bauxita 3.4 50 1 - 30,16 56,57 88 
 3.5 50 1 - 39,01 52,8 35 
 4.1 100 0,67 120/60 40,54 58,2 44 
 4.2 100 0,67 180/90 40,99 57,5 40 
 4.3 100 0,67 240/120 41,35 58,9 42 

Sem 

eletrocin. 

 
5.1 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30,16 

 
38,8 

 
28,5 

 
Considerando os resultados apresentados na Tabela anterior, vê-se que os valores de ED 

foram dependentes do percentual inicial de sólidos, sendo que quanto menor o percentual 

inicial, maior foram os valores de eficiência. Tal fato pode ser verificado, ao comparar os 

ensaios 3.2 e 3.3 (E0 = 75 V/m) e os ensaios 3.4 e 3.5 (E0 = 50 V/m) realizados por Ferreira 

(2016) e Ferreira (2018). 
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Ao comparar os experimentos de corrente intermitente da segunda série de ensaios 

utilizando o rejeito de minério de ferro (Ensaios 2.1, 2.2 e 2.3) com os ensaios de 

intermitência de corrente utilizando o rejeito de bauxita (Ensaios 4.1, 4.2 e 4.3) nota-se 

uma proximidade nos valores da eficiência de desaguamento. Considerando o ensaio 2.1 

(E0 =150 V/m-12 ligado/6 desligado) e o ensaio 4.1 (E0 =100 V/m-120 ligado/60 

desligado), ambos com teor de sólidos inicial na ordem de 41%, e o ensaio 2.3 (E0 =150 

V/m-24 ligado/12 desligado) e 4.3 (E0 =100 V/m-240 ligado/120 desligado), ambos com 

o teor de sólidos inicial na ordem de 41,5%, pode-se verificar que a segunda série de 

ensaios (Ensaios 2.2 e 2.3) com menores intervalos de intermitência de corrente e 

gradiente de potencial elétrico igual a 150 V/m, obteve maiores valores de eficiência de 

desaguamento. O ensaio 2.2 obteve um valor de ED superior ao ensaio 4.2 na ordem de 

4,5% e o ensaio 2.3 obteve um valor de eficiência superior ao ensaio 4.3 na ordem de 

2,1%. 

 
Com o objetivo de avaliar e validar a técnica eletrocinética, foi realizado na presente 

pesquisa um experimento com o mesmo rejeito de bauxita utilizado por Ferreira, porém 

sem a introdução de fenômenos eletrocinéticos. Tal ensaio (Ensaio 5.1), ainda não 

apresentado nos trabalhos de Ferreira (2016) e Ferreira (2018), seguiu a mesma 

metodologia dos ensaios com eletrocinética e o valor da eficiência de desaguamento foi 

apresentado na Tabela 4.6. Ao comparar a eficiência de desaguamento do ensaio 3.4 e 

ensaio 5.1, ambos submetidos as mesmas condições e teor de sólidos inicial de 30,2 %, o 

ensaio com eletrocinética apresentou um ganho de 79,5 pontos percentuais comparado 

com ensaio 5.1. Portanto, nota-se a relevância da técnica eletrocinética para materiais de 

granulometria fina e baixa permeabilidade hidráulica. 

 
É importante salientar que não foi realizado um ensaio sem a introdução da eletrocinética 

utilizando o rejeito de minério de ferro devido à escassez do material, como já 

mencionado no item 4.1.1. 

 
 

4.2 POTENCIAL ELÉTRICO (DDP) NOS SENSORES 
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Nem todo gradiente potencial aplicado é efetivamente transferido ao rejeito, ocorrendo 

um decréscimo com o tempo e, consequentemente, uma diminuição da eficiência do 

processo eletrocinético. Esse decréscimo é consequência das mudanças físico-químicas 

ocorridas no meio que sofrerá o desaguamento eletrocinético, dentre tais modificações 

destacam-se o aumento da resistência elétrica (devido ao desaguamento e ressecamento 

do rejeito) e corrosão dos eletrodos. 

 
Nos trabalhos realizados por Mohamedelhassam e Shang (2001a) e Alshawabkeh et al. 

(2004) notou-se uma maior perda de potencial elétrico nas proximidades do catodo em 

comparação a queda registrada nas proximidades do anodo. Porém, no trabalho de 

Ferreira (2016), assim como no presente trabalho, percebe-se uma maior queda de 

voltagem na região próxima ao eletrodo anodo quando comparado com a queda de 

voltagem próximo ao eletrodo catodo. Ferreira (2016) atribuiu a maior queda de voltagem 

no anodo devido ao sentido do fluxo eletrosmótico ser induzido em sentido contrário ao 

analisado nas pesquisas citadas anteriormente. 

 
Outros aspectos mencionados por Ferreira (2016) que contribuiu para a queda de tensão 

nos eletrodos estão relacionados a presença do elemento geossintético, ao gradiente de 

potencial elétrico aplicado e à perda de contato entre o eletrodo de aço inox e o rejeito 

tratado ao longo dos experimentos. Essa perda de contato se daria pelo ressecamento do 

elemento filtrante e do rejeito tratado, além de uma limitação de fixação do geossintético 

ao eletrodo. Uma tentativa de correção desta limitação do equipamento foi realizada nesta 

pesquisa com a reformulação do pórtico de fixação dos eletrodos conforme mencionado 

no capítulo de materiais e métodos e ilustrado nas Figuras 3.6 e 3.7. 

 
A modificação estrutural mencionada foi analisada, em ensaios realizados com rejeito de 

bauxita utilizado por Ferreira (2016) e não mencionados na presente pesquisa, e 

demostraram uma diminuição da queda de tensão na interface geossintético/eletrodo. 

Demonstrando assim, a eficácia desta modificação para esse quesito. 

 
Nesse tópico será analisada a variação de potencial elétrico na massa de rejeito no tempo 

referente a 1 hora de ensaio. Para tal análise serão considerados os valores de potencial 
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elétrico registrados nos sensores dispostos na massa de rejeito de acordo com a Figura 

3.14. 

 
Na Figura 4.22 são retratados a variação dos potenciais elétricos no interior da amostra 

de rejeito de minério de ferro medidos no primeiro alinhamento de sondas posicionado 

na base da região central da célula eletrocinética, Figura 3.14. Em todos os ensaios que 

serão apresentados nesse tópico, os sensores encontravam-se a 2 cm do fundo da célula. 

 
Verifica-se que próximo ao eletrodo anodo a queda de potencial elétrico tornou-se mais 

acentuada ao comparar os resultados obtidos nas proximidades do eletrodo catodo. 
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Figura 4.22 – Primeira Série: Variação do potencial elétrico no interior do corpo de 

prova- tempo referente 1 hora de ensaio. 

 
 

Os valores de voltagem medidos pelas sondas do primeiro alinhamento em intervalos de 

tempo crescente (1 minuto, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, 16 horas, 32 

horas e 48 horas) são representados na Figura 4.23. Devido ao incidente mencionado em 

tópicos anteriores, o ensaio 1.2 apresenta os valores de voltagem até a quarta hora de 

experimento. 

 
Nota-se na Figura 4.23 que a queda da voltagem no interior do corpo de prova tornou-se 

acentuada com o aumento do tempo de ensaio, fato justificado pelo aumento da 

resistência elétrica do rejeito e consequente queda de voltagem. 
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Figura 4.23 – Primeira Série: Potencial elétrico no interior do corpo de prova do ensaio. 

 
Ao analisar o ensaio 1.1 (150 V/m) vê-se que na região central (10 cm) e próximo ao 

eletrodo catodo (17,5 cm), foi identificado uma queda significativa da voltagem no 

interior do corpo de prova, principalmente após as 32 horas de ensaio. Tal fato corrobora 
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a queda de fluxo eletrosmótico apresentado nas Figuras 4.3 e 4.4 a partir da trigésima 

hora de experimento. 

 

Na Figura 4.24 apresenta-se o potencial elétrico, no tempo referente a uma hora de ensaio, 

na série de ensaios utilizando corrente intermitente. 

 
Nota-se que devido ao curto intervalo de tempo de intermitência, os ensaios 2.1 (12/6 – 

ligado/ desl.), 2.2 (18/9 –ligado/ desl.) e 2.3 (24/12 –ligado/ desl.) apresentaram valores 

próximos em relação a queda de voltagem nos eletrodos. 

 
O ensaio 2.1, com menor intervalo de intermitência, apresentou maior queda de potencial 

elétrico ao comparar com os demais ensaios dessa série. Ao analisar os resultados dos 

ensaios 2.2 (18/9 lig./ desl. e 30 V) e 2.3 (24/12 lig./ desl. e 30 V) com o ensaio 1.1 (30 

V- corrente constante), percebe-se que os valores registrados foram próximos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24 – Segunda Série: Variação do potencial elétrico no interior do corpo de 

prova- tempo referente 1 hora de ensaio. 
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Os coeficientes de permeabilidade eletrosmótica foram determinados com base na 

Equação 4. 2, dada por 

 
𝑞𝑎 

𝑘𝑒 = 
(𝐸 )𝐴 

0 

 

(4.2) 

 

Com o fluxo eletrosmótico (𝑞𝑎) sendo dado em m³/s, o gradiente elétrico teórico (𝐸0 ) em 

V/m e a área transversal (A) ao fluxo em m², os coeficientes de permeabilidade 

eletrosmótica das amostras do rejeito ensaiado são expressos em m²/V.s. 

 
A determinação dos valores deste parâmetro leva em consideração a variação da altura do 

corpo de prova durante os intervalos de tempo. Inicialmente todos os ensaios 

apresentavam altura do corpo de prova igual a 20 cm. A altura referente a área da seção 

transversal ao fluxo eletrosmótico, utilizada no cálculo, foi corrigida a partir da 

consideração do volume de água drenado. E assim como no trabalho de Ferreira (2016), 

optou-se por calcular o coeficiente (𝑘𝑒) apenas com o fluxo provocado pelo volume 

drenado no anodo. 

 
Os coeficientes de permeabilidade eletrosmótica versus o tempo referentes aos ensaios da 

primeira e segunda série são apresentados nas Figuras 4.25 e 4.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.25 Primeira Série: Coeficiente eletrosmótico. 
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Figura 4.26 – Segunda Série: Coeficiente eletrosmótico. 

 
Os gráficos apresentados nas Figuras acima apontam valores com oscilações no início 

dos experimentos, tais oscilações refletem variações no fluxo eletrosmótico, como foi 

discutido anteriormente. Nota-se uma pequena elevação do coeficiente eletrosmótico do 

ensaio 2.1 entre o intervalo de 30 e 33 horas, tal oscilação ocorreu devido a um aumento 

do fluxo eletrosmótico nesse mesmo intervalo de tempo. Na Tabela 4.8, é demonstrado o 

coeficiente eletrosmótico inicial e coeficiente eletrosmótico médio de cada ensaio. 

 
Tabela 4.8 – Coeficiente de permeabilidade eletrosmótica 

 

Ensaios 𝑘𝑒 Inicial (m²/s.V) 𝑘𝑒 Médio (m²/s.V) 

1.1 1,70 𝑥10−8 4,10 𝑥10−9 
1.2 1,30 𝑥10−8 4,07 𝑥10−9 
1.3 1,58 𝑥10−8 5,08 𝑥10−9 
2.1 4,16 𝑥10−9 2,92 𝑥10−9 
2.2 8,11 𝑥10−9 3,00 𝑥10−9 
2.3 9,04 𝑥10−9 3,51 𝑥10−9 

 
Nos ensaios com rejeito de minério de ferro vê-se que o maior valor de 𝑘𝑒 registrado na 

primeira série de ensaios, ocorreu no ensaio 1.3 com o menor valor de gradiente de 

potencial elétrico, sendo esse igual a 5,08 𝑥 10−9 m²/s.V. E tal relação entre o gradiente 

de potencial elétrico com o coeficiente 𝑘𝑒 também foi verificada no trabalho de Ferreira 

(2016) nos ensaios de corrente contínua. Já na segunda série de ensaios, com corrente 

intermitente, notou-se que o maior valor do coeficiente eletrosmótico médio ocorreu no 
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ensaio com o maior intervalo de intermitência (Ensaio 2.3). E tal relação também foi 

verificado em alguns ensaios de corrente intermitente utilizando o rejeito de bauxita. 

 
Em comparação aos valores de coeficiente de permeabilidade eletrosmótica registrados 

em alguns trabalhos que envolvem a eletrocinética em solos e citados no trabalho de 

Ferreira (2016), têm-se que os valores de 𝑘𝑒 obtidos no presente trabalho foram da mesma 

ordem de grandeza, ou seja, 10−9m²/s.V. 

 
4.4 CONSUMO ENERGÉTICO 

 

 
A estimativa do gasto energético dos experimentos realizados foi efetuada utilizando a 

Equação 2.9, e os valores estimados serão apresentados nesse tópico. 

 
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 Dezembro de 2019 (R$ 0,66 por kWh) 

considerando a cobrança de tarifa de acordo com a bandeira vermelha. 

 
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 4.9. 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). 

 
A Tabela abaixo não apresenta os dados referentes ao ensaio 1.2 (Primeira série minério 

de ferro- 100 V/m), uma vez que como citado no item 4.1.1, os valores da corrente elétrica 

foram registrados somente nas 4 horas iniciais de ensaio. 
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Tabela 4.9 – Consumo energético anodo. 
 

 

Ensaio 
𝑉0 

(V) 

 

𝑖𝑚é𝑑𝑖𝑎 
(mA) 

 

α 
𝐸1(1) 

(kWh/ m³) 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 1(2) 
(R$/m³) 

𝐸2(2) 

(kWh/ 

tonelada) 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 2(3) 
(R$/ 

tonelada) 

1.1 30 71,53 1 17,8 11,7 5,04 3,33 

1.2 20 - 1 - - - - 

1.3 15 49,39 1 7,7 5,1 1,75 1,16 

2.1 30 62,81 0,67 11,8 7,8 2,84 1,87 

2.2 30 64,21 0,67 11,3 7,4 2,92 1,93 

2.3 30 65,60 0,67 11,5 7,6 2,92 1,93 

 

Ao analisar a Tabela acima percebe-se que o ensaio que resultou no maior valor de 

eficiência de desaguamento, ou seja, o ensaio com gradiente de potencial elétrico de 150 

V/m e corrente constante (Ensaio 1.1), obteve também o maior consumo energético e 

consequentemente o maior custo por m³ de água drenada no anodo ou por tonelada de 

rejeito tratado. O menor consumo está associado ao ensaio 1.3, que utilizou a menor 

diferença potencial elétrico dentre todos os experimentos. 

 
Devido à constituição mineralógica do rejeito de minério de ferro, a média da corrente 

elétrica registrada durante as 48 horas de ensaio é superior aos valores obtidos nos ensaios 

com o rejeito de bauxita analisados por Ferreira (2016) e Ferreira (2018). Nos ensaios 

com o rejeito de bauxita a máxima corrente registrada foi de 21 mA, sendo que nos 

ensaios da presente pesquisa a máxima corrente registrada foi de, aproximadamente, 300 

mA. 

 
Conforme apresentado na Tabela 4.9, os experimentos realizados durante a segunda série 

de ensaios apresentaram consumos de energia muito próximos, destacando os ensaios 2.2 

e 2.3. Para esses dois ensaios, verifica-se que o consumo de energia em função do metro 

cúbico drenado (E1), foi de 11,3 kWh/m³ (Ensaio 2.2) e 11,5 kWh/m³ (Ensaio 2.3). Em 

comparação ao ensaio 1.1 realizado com o mesmo gradiente de potencial elétrico de 150 

V/m, vê-se uma redução de aproximadamente 36% do consumo de energia por metro 

cúbico drenado. 

 

 
 

1 Energia consumida por m³ de água drenada (kWh/m³) 

2 Custo por m³ de água drenada (R$/ m³) 

3 Energia consumida por tonelada de rejeito tratado (kWh/ tonelada) 

4 Custo por tonelada de rejeito tratado (R$/ tonelada) 
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A aplicabilidade de qualquer tecnologia de desaguamento de rejeito não está relacionada 

apenas à eficiência dos processos no que diz respeito ao volume de água drenada, mas 

também aos custos envolvidos. A quantificação precisa dos custos está associada a 

diversos fatores, tais como, as características dos minerais constituintes do rejeito e da 

adição de substâncias eletrolíticas na polpa. 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 2.3, visto que esses 

experimentos apresentaram os maiores volumes drenados na série. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS 

PESQUISAS 

 
5.1 CONCLUSÕES 

 

 

5.1.1 Equipamento- Célula Eletrocinética versão 2.1 

 

 

Os ajustes realizados na nova versão da célula eletrocinética proporcionaram maior 

variação dos parâmetros de ensaios, sendo possível realizar experimentos com resíduos 

de mineração constituídos por minerais ou soluções com propriedade característica de 

alta condutividade elétrica. 

 
Os procedimentos de montagem da nova versão do equipamento, possibilitaram 

resultados mais confiáveis, uma vez que problemas recorrentes, como o vazamento de 

água na parte inferior do suporte de fixação do eletrodo, foram eliminados. 

 
Notou-se, em alguns testes utilizando o rejeito de bauxita na nova versão da célula 

eletrocinética, que devido as modificações realizadas no processo de fixação do elemento 

filtrante aos eletrodos, a queda de voltagem na massa de rejeito tornou-se inferior aos 

resultados obtidos no trabalho realizado por Ferreira (2016). 

 
Serão necessárias modificações no sistema de aquisição de dados da bureta digital, uma 

vez que os resultados obtidos pelo sistema de monitoramento do volume drenado eram 

incompatíveis com os resultados aferidos manualmente. 

 
 

5.1.2 Ensaios de desaguamento eletrocinético 

 

 
A primeira série de ensaios foi composta por três experimentos realizados com diferentes 

gradientes de potencial elétrico, sendo eles 150, 100 e 75 V/m. Assim como nos ensaios 

de bauxita realizados nas pesquisas de Ferreira (2016) e Ferreira (2018) comprovou-se 

uma tendência de elevação do volume drenado em função do gradiente de potencial 
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elétrico aplicado, não sendo esse aumento diretamente proporcional à elevação de 

gradiente. Isso foi justificado pela diferença inicial entre as taxas de fluxo registradas em 

cada experimento, uma vez que, verificou-se que nos momentos iniciais dos ensaios 

quanto maior o potencial elétrico, maior será a taxa de fluxo. A taxa de fluxo tende a se 

manter constante entre os ensaios com o decorrer do tempo, evidenciando que a 

eletrocinética possui efeito significativo, principalmente, nos momentos iniciais do 

experimento. 

 
Nos ensaios apresentados na presente pesquisa, Tabela 4.8, nota-se que o coeficiente de 

condutividade eletrosmótica médio manteve-se na ordem de 10−9 m²/s.V, assim como 

apresentado nos trabalhos citados acima. Já no trabalho de Ferreira (2016), os valores de 

ke mantiveram-se na ordem de grandeza de 10−8 m²/s.V. 

 
Na pesquisa utilizando o rejeito de minério de ferro, nota-se que a eficiência eletrosmótica 

média foi na ordem de grandeza de 10−7 m³/C em todas as séries, e nos resultados 

apresentados por Ferreira (2016) tal parâmetro permaneceu contido entre o intervalo 10−9 

e 10−10 m³/C. Nas duas séries analisadas pode-se observar que os ensaios que 

apresentaram maiores valores de eficiência eletrosmótica foram identificados os menores 

valores na eficiência de desaguamento (ED). Tal fato também foi verificado no trabalho 

de Souza (2002). 

 
Devido à alta condutividade elétrica dos minerais presentes no rejeito de minério de ferro, 

notou-se que a corrente elétrica inicial é superior a um ensaio com o rejeito de bauxita 

submetido as mesmas condições. Portanto, ao se tratar de custo/m³ de água drenada, os 

valores correspondentes ao desaguamento do minério de ferro, sob idênticas condições, 

serão sempre superiores ao custo m³/de água drenada do rejeito de bauxita. 

 
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, com 

a aplicação de curtos intervalos de intermitência. Devido a tais intervalos, os valores em 

relação ao volume drenado total no final de cada experimento foram relativamente 

próximos. O teor de sólidos final entre os experimentos variou em apenas 0,8%, ou seja, 

os valores ficaram compreendidos entre 59% a 59,8%. Ao comparar os ensaios de 
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intermitência com o ensaio de corrente contínua de 150 V/m, percebe-se que no final de 

48 horas de ensaio ocorreu uma diferença significativa no custo/m³ de água drenada no 

anodo. 

 
Devido à presença significativa do elemento cromo na água proveniente do eletrodo 

anodo, deve-se analisar, minuciosamente, processos para remoção desse elemento 

presente na água em possíveis processos de reutilização desta água. Tais processos 

incluem filtração por membranas, precipitação química, osmose reversa, evaporação, 

troca iônica, extração por solventes, adsorção, entre outros. 

 
Ao analisar os ensaios de corrente contínua com os ensaios de corrente intermitente, nota- 

se que além do menor custo associado a segunda série de ensaios, ocorreu a diminuição 

da concentração de alguns elementos químicos, como por exemplo o elemento Cr, com o 

aumento do intervalo de intermitência. 

 
Outro aspecto relevante apresentado nos ensaios de corrente intermitente foi a redução da 

acidez da água drenada no eletrodo anodo, e portanto, uma menor corrosão desse eletrodo 

de aço. 

 
 

5.1.3 Sugestões para futuras pesquisas 

 

 

Propõe-se para trabalhos futuros aplicados ao desaguamento de rejeitos de mineração 

em consistência de polpa os seguintes temas: 

 
• 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. 

 
• Realizar ensaios de desaguamento/adensamento eletrocinético com o rejeito de 

minério de ferro sob intervalos de inversão de polaridade e diferentes intervalos 

de corrente intermitente, utilizando, para isso, intervalos de tempo superiores aos 

avaliados na presente pesquisa. 
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• 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. 

 
• Estudo da técnica da eletrocinética em rejeito de mineração utilizando um 

equipamento laboratorial de maior escala, e, portanto, simulando os efeitos da 

eletrocinética mais próximos as condições de campo. E, em pesquisas futuras 

realizar testes em campo. 

 

• Realização de ensaios de desaguamento/adensamento eletrocinético de rejeitos de 

mineração em escala industrial. No intuito de desenvolver drenos condutores de 

eletricidade e avaliar o espaçamento, posicionamento dos eletrodos condutores de 

eletricidade e gradiente de voltagem mais eficiente. 
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APÊNDICE I 

 

DADOS REJEITO MINÉRIO DE FERRO 
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Curvas de distribuição granulométrica do rejeito de minério de ferro com 

Hexametafosfato de sódio. 
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Curvas de distribuição granulométrica do rejeito de minério de ferro sem o uso 

de Hexametafosfato de sódio. 



I.4  

 

 

Análise química água drenada no anodo 

 

ANODO 

Amostra Cr Ni Zn Al Fe Ca K Mg Na Si 

 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Ensaio 1.1- Inicio 3,877 3,466 4,6 0,679 19,185 4,473 2,146 1,261 42,575 4,692 

Ensaio 1.1- Mistura 19,373 10,58 2,946 1,737 40,897 4,291 0,827 1,769 23,969 10,261 

Ensaio 1.1- Fim 35,89 17,031 2,588 1,899 47,266 1,709 2,327 0,193 48,938 11,657 

Ensaio 1.2- Inicio 0,052 0,232 0,233 <LQ <LQ 6,468 1,503 1,745 56,058 3,805 

Ensaio 1.2- Mistura 14,19 8,624 6,598 2,708 42,734 0,567 <LQ 0,119 11,338 9,496 

Ensaio 1.2- Fim 21,978 17,847 14,818 9,456 21,885 3,436 0,769 0,803 10,319 12,883 

Ensaio 1.3- Inicio 0,88 1,388 0,046 <LQ 0,199 5,337 2,639 5,444 35,213 6,661 

Ensaio 1.3- Mistura 14,562 7,977 1,033 2,192 34,854 2,293 0,375 0,664 22,45 9,271 

Ensaio 1.3- Fim 31,268 18,694 3,666 10,532 47,254 1,398 <LQ 2,035 1,668 13,981 

Ensaio 2.1- Inicio 0,516 0,584 0,47 <LQ 1,077 3,748 1,857 1,352 47,582 4,314 

Ensaio2.1- Mistura 11,596 5,969 1,949 2,051 38,654 1,116 <LQ 0,239 18,491 7,363 

Ensaio 2.1- Fim 21,14 8,857 2,605 0,764 59,396 <LQ <LQ <LQ 2,095 11,493 

Ensaio 2.2- Inicio 0,175 0,472 0,462 <LQ 2,283 3,822 1,655 1,34 39,139 4,752 

Ensaio 2.2- Mistura 8,362 4,217 1,482 2,325 30,932 0,713 <LQ 0,155 23,975 7,876 

Ensaio 2.2- Fim 16,137 8,644 2,946 7,931 62,483 0,253 0,247 0,344 3,293 12,696 

Ensaio 2.3- Inicio 0,749 1,586 1,831 1,791 0,83 6,669 1,25 2,102 43,55 4,792 

Ensaio 2.3- Mistura 7,781 4,068 1,245 2,545 31,023 0,661 <LQ 0,229 25,267 7,754 

Ensaio 2.3- Fim 14,644 7,6 5,962 1,821 57,386 0,572 <LQ 0,122 2,172 12,104 

LQ 0,022 0,06 0,006 0,49 0,145 0,086 0,245 0,061 0,07 0,167 



 

 

Análise química água drenada no catodo 

 

CATODO 

Amostra Al Fe Ca K Na Si 

 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Ensaio 3.1- Inicio 2,57 <LQ 1,425 3,795 192,298 0,92 

Ensaio 3.1- Mistura 16,752 1,204 1,447 6,869 368,419 0,604 

Ensaio 3.1- Fim 5,84 0,331 4,419 13,145 632,36 0,901 

Ensaio 3.2 -Inicio <LQ 0,147 6,448 3,957 91,392 4,234 

Ensaio 3.2 -Mistura 8,499 0,205 1,655 5,85 276,971 0,626 

Ensaio 3.2- Fim 1,083 0,315 3,478 9,547 454,964 0,82 

Ensaio 3.3- Inicio 1,9 0,604 3 2,999 77,968 1,809 

Ensaio 3.3- Mistura 2,594 0,173 0,862 7,084 311,211 0,587 

Ensaio 3.3- Fim 3,423 0,195 2,66 21,038 734,338 1,011 

Ensaio 4.1- Inicio <LQ 0,212 4,043 2,164 52,064 4,741 

Ensaio 4.1- Mistura 11,219 0,329 0,581 5,651 314,691 0,926 

Ensaio 4.1- Fim 5,923 0,172 0,782 6,883 378,943 0,784 

Ensaio 4.2- Inicio 0,71 0,18 3,642 1,713 51,43 4,061 

Ensaio 4.2- Mistura 13,624 <LQ 0,555 8,047 430,724 0,759 

Ensaio 4.2- Fim 32,218 15,823 0,53 8,048 407,086 0,636 

Ensaio 4.3- Inicio 4,847 <LQ 2,594 2,143 81,1 4,032 

Ensaio 4.3- Mistura 9,039 0,254 0,503 5,54 306,486 0,818 

Ensaio 4.3- Fim 5,586 0,201 0,582 7,149 402,585 1,325 
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