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RESUMO 

Um dos maiores desafios enfrentados pelas empresas de mineração é o desenvolvimento 

harmonioso entre suas atividades de exploração e a preservação ambiental. A crescente 

mobilização em torno da ideia de sustentabilidade e proteção ambiental tem motivado o 

desenvolvimento de legislações mais severas e uma maior pressão popular em torno 

deste assunto. Assim, as empresas se mostram cada vez mais preocupadas com a 

disposição de seus resíduos, sendo obrigadas a adotar posturas ambientalmente mais 

adequadas, reduzindo a produção de resíduos e proporcionando o descarte adequado 

destes. A presente pesquisa foi desenvolvida no intuito de aprimorar o conhecimento de 

novas técnicas de disposição dos rejeitos de mineração, através da utilização de 

fenômenos eletrocinéticos. Tais fenômenos são utilizados visando a otimização do 

processo de adensamento de solos e resíduos industriais, tais como os rejeitos de 

mineração. O processo de adensamento eletrocinético ou eletrosmótico se baseia na 

aplicação de uma diferença de potencial elétrico no interior de uma massa de solo, como 

consequência há o aparecimento de um fluxo de água induzido pelo campo elétrico no 

interior do solo. Os mecanismos de transporte envolvidos neste processo são conhecidos 

como eletrosmose e eletromigração (migração de íons). Este trabalho apresenta o 

desenvolvimento de um equipamento de laboratório, denominado célula eletrocinética, 

que possibilitará o aperfeiçoamento da técnica de adensamento eletrocinético em 

resíduos de mineração e em solos argilosos, bem como o estudo desta técnica no 

processo de descontaminação de solos. O programa de ensaios realizados na célula 

eletrocinética adotado como procedimento de validação da mesma, também é 

apresentado neste trabalho. Os ensaios de laboratório foram realizados utilizando-se um 

resíduo industrial proveniente da Mineração de Bauxita de Paragominas (MBP), em 

Paragominas-PA. Este resíduo denominado rejeito é subproduto do processo de 

beneficiamento do minério de bauxita, feito pela MBP. Trata-se de um resíduo de 

granulometria muito fina, e que apresentava um percentual inicial de sólidos da ordem 

de 31%. Ao final dos ensaios alcançou-se um percentual de sólidos médio da ordem de 

60%, demandando para isso um tempo médio de 12 horas.  Efetivando assim a 

validação do equipamento, e apresentando resultados promissores desta técnica de 

adensamento. 
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ABSTRACT 

One of the biggest challenges faced by mining companies is the harmonious 

development of its exploration and environmental preservation. The growing 

mobilization around the idea of sustainability and environmental protection has fostered 

the development of more stringent laws and increased public pressure surrounding this 

issue. Thus companies are becoming increasingly concerned about the disposal of its 

waste, being forced to adopt more environmentally appropriate postures, reducing and 

providing the proper disposal of waste. This research was conducted in order to improve 

the knowledge of new techniques for disposal of mine tailings, through the use of 

electrokinetic phenomena. Such phenomena are used for optimization of the process of 

consolidation of soils and industrial wastes such as tailings from mining. The process of 

electrokinetic or electroosmotic consolidation is based upon the application of an 

electric potential difference within a mass of soil and as a consequence there is the 

appearance of water flow induced by the electric field in the soil. The transport 

mechanisms involved in this process are known as eletroosmosis and electromigration 

(ion migration). This paper presents the development of a laboratory equipment, called 

electrokinetic cell, which will enable the development of the technique of electrokinetic 

consolidation in the mining tailings and clay soils, and the study of this technique in the 

process of soil decontamination. The test program conducted in electrokinetic cell 

which was adopted as validation procedure for the cell is also presented in this work. 

Laboratory tests were conducted using industrial residue from the Mining of Bauxite 

Paragominas (MBP), in Paragominas-PA. This waste, called tailings, is the byproduct of 

the process of beneficiation of bauxite, made by MBP. These tailings are fine-grained, 

and presented initial solid content of 31%. By the end of the trials an average solid 

content of 58% was reached, taking an average time of 12 hours.  Thus, the validation 

of the equipment was possible, and promising results of this technique of consolidation 

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

I: corrente elétrica [A] 
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V: tensão aplicada nos eletrodos [V] 

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

σh: condutividade elétrica devido ao fluxo hidráulico 

u: poropressão 

Tv: fator tempo 

cv: coeficiente de adensamento do solo 

mv: coeficiente de compressibilidade volumétrica do solo 

U: grau de adensamento [%] 

J: densidade de corrente 

ρ2: resistividade do meio [Ω.m] 

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

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

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

Ve: voltagem efetiva [V] 

V0: voltagem aplicada nos eletrodos [V] 

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

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

E0: potencial eletroquímico. [V]  

: porcentagem de sólidos 

Gs:  densidade real dos grãos  [g/cm3] 

ddp: diferença de potencial elétrico [V] 

LVDT: Linear Variable Differential Transformer (sensores para medição de 

deslocamento linear) 

USBM: United States Bureau of Mines 

CSIRO: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization   

PCZ: ponto de carga zero, ou ponto isoelétrico 

CTC: capacidade de troca catiônica 

EMBRAPA: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

CVRD: Companhia Vale do Rio Doce (Vale)   

MBP: Mineração de Bauxita Paragominas 

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 _ Considerações Iniciais 

 

A mineração é um setor de fundamental importância no desenvolvimento econômico e 

social brasileiro. Porém, trata-se de uma atividade extremamente impactante no 

ambiente em que é desenvolvida, podendo induzir grandes modificações no meio físico 

local, tais como: alterações em níveis freáticos e em corpos d’água, exposição de áreas a 

processos erosivos e até mesmo impactos sociais resultantes de desapropriações ou 

mudanças no modo de vida da população no entorno do empreendimento.  Um dos 

maiores desafios da indústria minerária é a busca de um desenvolvimento harmonioso 

entre a exploração e a preservação ambiental, visando manter-se competitiva no 

mercado.  

 

As atividades de mineração são subdivididas basicamente nos processos de lavra, 

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

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

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

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

todo este processo industrial representa apenas uma pequena parcela de todo material 

extraído da jazida; assim, faz-se necessário uma disposição adequada dos resíduos 

provenientes de todas as atividades relacionadas às atividades de mineração. 

 

Um dos principais processos que resultam em grandes impactos sócio-ambientais está 

associado ao grande volume de resíduos gerados tanto na lavra quanto nos processos de 

beneficiamento do minério. Por isso, há a necessidade de grandes áreas para a 

disposição destes materiais, fato que, por si só, justifica a grande preocupação com esta 

área do processo. Além disso, estes resíduos podem constituir fontes potencialmente 

contaminantes, impondo-se, nestes casos, a necessidade de um processo de disposição 

mais qualificado e monitorado.   
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A demanda por áreas de disposição de resíduos é cada vez maior devido ao período de 

desenvolvimento econômico atual brasileiro, mas a disponibilidade destas áreas não 

acompanha tal crescimento. Isso é justificado pela crescente mobilização em torno da 

ideia de sustentabilidade e proteção ambiental e, com isso, as empresas são cada vez 

mais pressionadas por legislações e fiscalizações mais severas. Assim, tais empresas 

tendem a controlar com maior ênfase os seus sistemas de disposição de resíduos, sendo 

obrigadas a adotar posturas ambientalmente mais adequadas, reduzindo a produção ou 

proporcionando um descarte mais adequado destes materiais. 

 

Os resíduos da mineração podem ser divididos em dois grupos principais: estéreis e 

rejeitos, sendo que os primeiros são resultantes dos processos de lavra no decapeamento 

da mina enquanto que os rejeitos são tipicamente subprodutos gerados nos processos de 

beneficiamento do minério. 

 

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

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

por barragens ou diques de contenção, sendo ainda possível ser realizada em cavidades 

subterrâneas ou em cavas já exauridas. As técnicas para disposição destes resíduos têm-

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

de técnicas de espessamento dos rejeitos, visando a diminuição do volume de água 

presente no resíduo, de forma a se reduzir o volume total a ser disposto, com fortes 

consequências em termos de ampliação da capacidade de reservação das áreas 

disponíveis. Porém, um problema associado ao espessamento dos rejeitos está no 

transporte deste resíduo até o local de disposição; em se tratando de um material mais 

viscoso, em forma de pasta, o transporte por bombeamento torna-se bem mais oneroso 

tanto em termos de consumo de energia quanto na logística de implantação do próprio 

sistema de bombeamento.   

  

Novas técnicas de gerenciamento, integradas entre os processos de produção e demais 

setores envolvidos no processo, devem ser desenvolvidas, visando a redução da geração 

dos resíduos industriais e, ao mesmo tempo, propiciando a adoção de sistemas mais 

criteriosos de disposição dos mesmos. 
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Uma destas metodologias alternativas, ainda incipiente no Brasil, mas de caráter 

fortemente condicionado pelas técnicas de desaguamento dos rejeitos, é a proposição de 

se impor o adensamento a rejeitos de mineração dispostos na forma de polpa com base 

na aplicação de campos elétricos externos (eletrosmose). Apesar do fenômeno da 

eletrosmose constituir uma técnica de ampla aplicação e há mais de cinco décadas no 

tratamento de solos, a sua utilização em sistemas de desaguamento de rejeitos é recente. 

Uma contribuição promissora neste sentido foi o desenvolvimento de eletrodos 

sintéticos condutores de eletricidade (electrokinetic geosynthetics), que têm-se mostrado 

muito eficientes em aplicações em escala industrial, minimizando o consumo de energia 

e as taxas de corrosão dos eletrodos utilizados.  

 

Com efeito, as pesquisas iniciais com a aplicação da eletrosmose foram limitadas, 

particularmente em função dos problemas oriundos dos elevados gradientes de tensão 

induzidos e das altas taxas de corrosão dos eletrodos metálicos então adotados. Apesar 

destas dificuldades, as pesquisas demonstraram que a técnica era viável, porém para a 

aplicação in-situ eram necessárias melhorias na confecção e configuração dos eletrodos. 

Neste sentido, Shang e Lo (1997) avaliaram que o baixo sucesso da implantação deste 

tipo de tratamento em escala industrial nas primeiras aplicações resultou de tentativas 

inadequadas de aplicação das técnicas sem um conhecimento específico do 

comportamento dos rejeitos aos efeitos de campos elétricos externos. 

 

A presente pesquisa está inserida no contexto destes estudos, visando estabelecer 

proposições para a aplicação da eletrosmose a rejeitos de mineração dispostos em forma 

de polpa, que apresentem granulometria fina e baixa permeabilidade hidráulica. Para tal, 

propõe-se inicialmente a abordagem destes estudos em laboratório, a partir de uma dada 

montagem experimental e para um dado rejeito de mineração de bauxita. 

 

1.2 _ Justificativa e Objetivos do trabalho 

 

O presente trabalho se justifica pela tentativa de se propor metodologias alternativas de 

disposição de resíduos da mineração, no intuito de otimizar e adequar tal procedimento 

a atual conjuntura socioambiental em que se encontra a mineração brasileira.  
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Os estudos realizados na presente pesquisa visam a proposição, elaboração e a validação 

de uma montagem experimental (célula eletrocinética) em laboratório, capaz de permitir 

análises do processo de adensamento de resíduos de mineração na forma de polpa sob 

aplicação de campos elétricos externos. A validação do equipamento foi feita para o 

caso de um rejeito de bauxita proveniente da Mineração Paragominas situada no estado 

do Pará e de propriedade da empresa HYDRO.  

 

A proposta está inserida no contexto de pesquisa maior que é a de estabelecer bases e 

formulações para aplicações da eletrosmose a rejeitos de mineração, em sistemas reais 

de disposição destes resíduos em forma de polpa. Tais aplicações práticas não podem 

prescindir de estudos prévios em laboratório, particularmente em termos das análises 

paramétricas envolvendo as inúmeras variáveis intervenientes nos fenômenos elétricos 

induzidos na massa de rejeitos, como potenciais elétricos aplicados, intensidades de 

correntes induzidas, vazões e variações químicas das águas percoladas. 

 

1.3 _ Organização da Dissertação 

 

A presente dissertação de mestrado está organizada em seis capítulos, com a seguinte 

estruturação: 

 

O Capítulo 1 apresenta um breve relato sobre as atividades de mineração, com ênfase na 

correlação entre a importância sócio-econômica e os impactos inerentes às atividades da 

mineração, abordando-se ainda as justificativas e os objetivos deste trabalho. 

 

No Capítulo 2, procede-se a uma ampla revisão bibliográfica do tema central da 

dissertação, sendo descritos os fenômenos eletrocinéticos, fundamentos da técnica da 

eletrosmose e potenciais aplicações, com ênfase para os aspectos teóricos e práticos das 

técnicas do adensamento eletrocinético aplicadas aos solos. 

 

O desenvolvimento da montagem experimental da célula eletrocinética, bem como a 

descrição de todos os componentes da mesma, incluindo sistemas de alimentação de 

energia e água e aquisição de dados são apresentados no Capítulo 3 do trabalho. 
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No Capítulo 4, são sistematizadas as propriedades físico-químicas do rejeito de bauxita 

utilizado nos experimentos.  Neste capítulo também são apresentadas as metodologias 

adotadas para a realização dos ensaios.  

 

O Capítulo 5 aborda a discussão e apresentação dos resultados obtidos nos 

experimentos eletrocinéticos, a correlação dos efeitos observados e a validação do 

equipamento desenvolvido.   

 

No Capítulo 6, são apresentadas as principais conclusões dos estudos realizados nesta 

dissertação de mestrado e algumas sugestões para trabalhos complementares, no âmbito 

da proposta maior da linha de pesquisa em andamento. 
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CAPÍTULO 3 

 

DESENVOLVIMENTO DA CÉLULA ELETROCINÉTICA 

 

3.1 _ Contextualização Inicial 

 

Como exposto no capítulo anterior, os fenômenos eletrocinéticos envolvem basicamente 

uma diferença de potencial elétrico, partículas com superfícies carregadas e uma fase 

líquida. Estes fenômenos desenvolvem-se em solos finos pela presença de partículas 

eletricamente negativas e da dupla camada difusa. Neste caso, os dois principais 

mecanismos de transporte são a eletrosmose e a eletromigração. Eletrosmose é o 

movimento ou fluxo da água, do anodo para o catodo, sob a ação de um campo elétrico 

externo; eletromigração é o transporte de íons para o eletrodo de carga oposta.  

 

Se, concomitantemente ao processo de eletrosmose, for efetuada a drenagem da água 

através do catodo, o solo em torno do anodo será submetido a um processo de 

adensamento. Com o adensamento, ter-se-á um aumento das tensões efetivas e, uma vez 

que a tensão total próxima ao anodo permanece praticamente inalterada, as 

poropressões serão reduzidas nesta região. Na região próxima ao catodo, as tensões 

totais, efetivas e as poropressões permanecem inalteradas. Como resultado desta 

diferença nos valores das poropressões nas regiões dos eletrodos, tem-se um gradiente 

hidráulico que tende a induzir um escoamento da água do catodo para o anodo, ou seja, 

no sentido inverso ao fluxo eletrosmótico. Assim sendo, o processo de adensamento 

eletrosmótico ocorre até a condição de equilíbrio entre as forças elétricas que provocam 

o movimento da água na direção do catodo e a força oposta provocada pelo gradiente 

hidráulico. 

 

Em aplicações práticas na geotecnia, os métodos eletrocinéticos consistem na aplicação 

in situ de uma corrente contínua de baixa amperagem (ou de uma diferença de potencial 

elétrico de baixa voltagem) por meio de eletrodos inseridos no solo. Nos processos de 

extração de contaminantes, esses migram para os eletrodos instalados em poços abertos 

nas zonas contaminadas do maciço, sendo, então, removidos e tratados em superfície 

(Schmidt, 2004). 
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Em laboratório, a fenomenologia do processo pode ser analisada sob condições bem 

controladas e variadas em ensaios de coluna ou em células eletrocinéticas, equipamento 

que simula, em escala reduzida, os arranjos de campo. O equipamento desenvolvido 

durante a pesquisa foi confeccionado com base no trabalho apresentado por Hamir et al. 

(2001), sendo composto basicamente pelos seguintes dispositivos (Figura 3.1): 
 

• Célula eletrocinética propriamente dita; 

• Sistema de alimentação e controle de energia elétrica; 

• Sistema de monitoramento; 

• Sistema de aquisição de dados; 

• Sistema de aplicação de cargas; 

• Coluna barométrica e sistema de circulação de água. 
 

Os diferentes componentes do equipamento são descritos e detalhados nos tópicos 

seguintes, bem como as eventuais alterações/adaptações desenvolvidas durante os 

ensaios de validação realizados. 

 
Figura 3.1 – Montagem do equipamento desenvolvido 
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3.2 _ Célula Eletrocinética e Eletrodos 

 

3.2.1 _ Célula Eletrocinética 

  

A célula eletrocinética desenvolvida é totalmente desmontável e seus componentes 

podem ser divididos em: pedestal ou base inferior, tampa superior, atuador dinâmico de 

baixo atrito (êmbolo), haste para aplicação de cargas axiais, camisa em acrílico de alta 

resistência mecânica e par de eletrodos (Figura 3.2).  

 

 

Figura 3.2 – Montagem da célula eletrocinética  

 

Esses componentes interligados constituem a câmara de ensaios propriamente dita, na 

qual se faz a inserção do corpo de prova (amostra de rejeito de mineração) durante os 

ensaios eletrocinéticos. O equipamento permite a aplicação de cargas até 500 kPa. Com 

exceção dos eletrodos, todos os componentes foram confeccionados com materiais 

dielétricos, leves e anti-corrosivos, visando facilitar o manuseio e prevenir eventuais 

curtos-circuitos ou descargas elétricas na carcaça do equipamento, resultando, portanto, 

um sistema elétrico totalmente isolado no interior do mesmo. 
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A camisa de acrílico que compõe a célula eletrocinética possui altura de 31 cm e 

diâmetros externo e interno de 16 cm e 15 cm, respectivamente (Figura 3.3), 

permitindo, assim, a inspeção visual direta dos ensaios em andamento. O acrílico (ou 

polimetil metacrilato PMMA) transmite até 93% da luz visível, percentual maior do que 

o apresentado pelo vidro, sendo muito superior a outros plásticos transparentes. A 

escolha fez-se também em função de sua ótima resistência a ácidos minerais e 

orgânicos, soluções alcalinas diluídas e concentradas, hidrocarbonetos alifáticos, 

soluções de sais inorgânicos, gorduras, óleos e a maioria dos gases comuns.  

 

 

Figura 3.3 – Camisa de acrílico 

 

Para montar a câmara interna da célula eletrocinética, o tubo de acrílico é encaixado no 

pedestal da célula e a vedação do sistema é realizada por meio de anéis de borracha 

(o’rings) fixados ao pedestal. A base inferior da célula eletrocinética é fabricada em 

poliacetal (POM-polioximetileno), material escolhido por apresentar elevada rigidez, 

elevadas resistências mecânica e ao desgaste, grande estabilidade dimensional e fácil 

usinabilidade e por apresentar comportamento elástico similar ao aço e excelentes 

propriedades dielétricas. A camisa de acrílico foi usinada de modo apresentar duas 

extremidades diferentes, sendo a parte superior preparada com paredes biseladas, 

visando um melhor ajuste do êmbolo de aplicação de cargas.  
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A base inferior em poliacetal (Figura 3.4) possui canais para a tomada de medidas de 

poropressão de base e para drenagem e/ou alimentação de água, contando ainda com um 

canal central por onde é realizada a fixação e conexão do eletrodo inferior. A superfície 

do pedestal adjacente ao eletrodo inferior foi usinada de modo que canais concêntricos 

de drenagem fossem formados, facilitando assim a drenagem de água pela base durante 

os ensaios. 

 

 

Figura 3.4 – Base inferior da célula eletrocinética (vista superior) 

 

Dois dos canais servem à drenagem de base, possuindo válvulas de controle de fluxo do 

tipo push-loc e podendo desempenhar também a função de alimentação de água pela 

base do equipamento. O terceiro canal da base da célula é acoplado a um transdutor de 

pressão de alta sensibilidade e acurácia para medidas de poropressões (indicado à 

esquerda da foto da Figura 3.4). O canal central executado no pedestal tem a função de 

acondicionar a fiação elétrica do eletrodo de base, sendo utilizado também para a 

fixação deste eletrodo ao pedestal. A alimentação de energia elétrica do eletrodo de base 

é feita através de um módulo removível de fiação elétrica, no qual é inserido um 

conector de pressão em uma das extremidades e um conector rosqueável na outra que, 

por sua vez, é ligado ao próprio eletrodo.  
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O eletrodo inferior é montado sobre a base da célula eletrocinética (Figura 3.5), que é 

sustentada por três suportes de aço inox (Figura 3.6), que servem ainda para a 

articulação mecânica de fixação dos tirantes que formam o quadro de reação. Na parte à 

direita desta foto, vê-se uma válvula de controle de fluxo tipo push-loc acoplada à base 

da célula. 

 

 

Figura 3.5 – Base inferior da célula eletrocinética com eletrodo fixado 

 

 

Figura 3.6 – Suportes da base inferior da célula eletrocinética  
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O êmbolo da célula eletrocinética (Figura 3.7) é fabricado também em poliacetal, 

possuindo sistema de vedação por gaxeta dinâmica, dois canais para drenagem e/ou 

alimentação de água e um terceiro para as medidas de poropressão. O dispositivo possui 

ainda um canal longitudinal interno para acondicionar a fiação elétrica embutida na 

haste para a alimentação de energia elétrica do eletrodo superior. 

 

 

Figura 3.7 – Êmbolo da célula eletrocinética 

 

Na parte inferior do êmbolo, foram também usinados canais preferenciais para facilitar 

o processo de drenagem de topo e canais de drenagem e instrumentação (medidas de 

poropressões) do topo da célula, bem como canal central para a fixação e alimentação 

de energia elétrica do eletrodo superior (Figura 3.8).  

 

Os canais de alimentação de água e das medidas de poropressões são conectados à 

tampa da célula eletrocinética por meio de mangueiras elásticas. A conexão do eletrodo 

superior é feita por meio de um módulo de fiação elétrica (Figura 3.9) que, similar ao 

sistema inferior, é ligado a um conector de pressão na haste do êmbolo e a um conector 

rosqueável na base do êmbolo que, por sua vez, é ligado ao eletrodo superior.  
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Figura 3.8 – Êmbolo da célula eletrocinética (vista inferior) 

 

 

Figura 3.9 – Conexão do eletrodo superior 

 

No projeto inicial da célula eletrocinética o sistema de vedação superior era constituído 

apenas pelas gaxetas dinâmicas e pelo pino de base do eletrodo. No entanto, após a 

realização do primeiro ensaio, constatou-se o carreamento de finos do corpo de prova 
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pelo sistema de drenagem, fato que motivou o desenvolvimento de outro sistema de 

vedação do eletrodo superior. Assim, executou-se um rebaixamento da base do êmbolo 

e a confecção de uma parede externa ao eletrodo em cujo interior foi adaptado um anel 

de borracha. Desta forma, o eletrodo superior passou a ter um diâmetro ligeiramente 

inferior ao do eletrodo inferior (Figura 3.10). 

 

 

Figura 3.10 – Êmbolo da célula eletrocinética com eletrodo superior fixado 

 

Analogamente às demais peças, a tampa superior da célula eletrocinética também foi 

fabricada em poliacetal, sendo nela fixadas as válvulas do sistema de drenagem superior 

e o transdutor de pressão de topo, equipamentos similares aos instalados no pedestal da 

célula. 

 

A tampa superior é desmontável e possui um orifício central vedado por gaxeta de 

molitane de baixo atrito, sendo este orifício utilizado para a centralização do movimento 

de deslizamento axial do êmbolo.  A tampa possui ainda três canais, munidos com 

conexões do tipo push-loc que fazem a ligação das mangueiras provenientes do êmbolo. 

Esses canais desempenham as funções de drenagem e de tomada para as medidas de 

poropressões (Figuras 3.11).  
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Figura 3.11 – Tampa da célula eletrocinética  

 

A vedação da conexão entre a camisa de acrílico e a tampa superior da célula é feita por 

meio de um anel de borracha (o’ring), com seu alojamento usinado internamente em um 

canal de sustentação do esforço radial na extremidade da camisa. Assim, a vedação é 

garantida sem a necessidade de grande aperto dos tirantes do quadro de reação (situação 

similar ocorre na base da célula).  

 

A tampa superior e base inferior da célula eletrocinética são fixadas por meio de três 

tirantes de aço inox (Figura 3.12), que formam o quadro de reação, sendo posicionados 

em ângulos de 120º através de sulcos existentes nas bordas da tampa e do pedestal 

(Figura 3.11). A montagem completa da célula eletrocinética é mostrada na Figura 3.13. 

 

 

Figura 3.12 – Tirantes para ancoragem da célula eletrocinética 
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Figura 3.13 – Célula eletrocinética montada 

 

3.2.2 _ Eletrodos 

 

Foram confeccionados pares de eletrodos de cobre e de aço inoxidável AISI-316. Os 

eletrodos apresentam uma configuração de discos perfurados (Figuras 3.14 e 3.15), com 

2 mm de espessura e furos de 5 mm de diâmetro. O eletrodo inferior possui 148 mm de 

diâmetro, ao passo que o diâmetro do eletrodo inferior é de 134 mm, em função da 

sistemática de vedação adotada e descrita anteriormente. 
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Figura 3.14 – Eletrodos de cobre 

 

 

Figura 3.15 – Eletrodos de aço inoxidável. 

 

Na base de cada eletrodo existe um pino (Figura 3.16), feito do material do eletrodo, 

que visa minimizar o desgaste por efeitos de eletrólise e que desempenha ainda as 

funções de conector do sistema elétrico ao eletrodo e de fixação do eletrodo no pedestal 

do êmbolo. A vedação do sistema elétrico interligado ao eletrodo é feito por meio de um 

anel de borracha fixado ao próprio pino (Figura 3.16). 
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Figura 3.16 – Pino de fixação à base dos eletrodos. 

 

3.3 _ Sistema de Alimentação de Energia Elétrica 

 

3.3.1 _ Fonte de Alimentação Elétrica 

 

A fonte de alimentação elétrica é constituída por um equipamento digital de bancada, 

com dois displays de 3 ½ dígitos (3 dígitos numéricos e meio dígito correspondente ao 

ponto), da marca INSTRUTHERM, modelo FA-3005 (Figura 3.17). As saídas atuam nas 

faixas de tensão de 0 a 32 V e de corrente elétrica de 0 a 3A.  

  

 

Figura 3.17 – Fonte de Alimentação Elétrica  
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3.3.2 _ Sistema de inversão de polaridade 

 

Para se obter a inversão de polaridade dos eletrodos durante a execução do ensaio de 

adensamento eletrosmótico, visando uma maior homogeneidade do solo ao final do 

processo de consolidação, a célula conta com um temporizador automático digital 

(Figura 3.18), fabricado pela empresa Inova. É um dispositivo que permite efetuar 

ciclos de acionamento e não acionamento de uma saída digital através de temporização 

individual para cada fase. Possui um teclado frontal para parametrização dos ciclos 

funcionais, display indicativo tipo led 7 segmentos, que mostra a contagem regressiva 

do tempo restante para a entrada do novo ciclo.  

 

 
Figura 3.18 – Sistema de inversão de polaridade  

 

3.4 _ Sistemas de Monitoramento  

 

Os parâmetros monitorados durante o ensaio de adensamento eletrocinético foram os 

seguintes: variações das poropressões no topo e na base do corpo de prova, deformação 

vertical, volume de água drenada, variações de corrente elétrica e de voltagem. As 

poropressões e as deformações verticais são registradas automaticamente pelo sistema 

de aquisição de dados, e os demais valores obtidos manualmente.  
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3.4.1 _ Sistema de medida das poropressões 

 

As variações de poropressões no interior da célula eletrocinética são registradas por 

meio de dois transdutores de pressão, um situado na base e outro na tampa da célula 

eletrocinética. O transdutor de pressão adotado (Figura 3.19) é da marca WIKA - modelo 

A-10, com faixa de trabalho de 0 a 2,5 bar e saída de 4 a 20 mA e de 8 a 30 V.  

 

 

Figura 3.19 – Transdutor de pressão. 

 

Os transdutores de pressão foram fixados na base e na tampa da célula eletrocinética por 

meio de uma válvula de esfera que atua como dispositivo de alívio de pressões que 

ultrapassam o limite de leitura dos transdutores. O equipamento transforma a pressão 

atuante em um sinal de corrente padrão de 4 a 20 mA, sendo este sinal já condicionado, 

o que permite uma conexão direta a uma entrada analógica do sistema de aquisição de 

dados.   

 

Os sinais de saída são transmitidos ao sistema de aquisição de dados por meio de 

conectores de 5 e 4 pinos, para ligações do sistema de topo e do sistema de base, 

respectivamente. Durante os ensaios, foram geradas sucções (poropressões negativas) e 

como estas não eram passíveis de medidas pelos transdutores, foram instaladas válvulas 

de proteção posicionadas previamente aos eletrodos (Figura 3.19). Uma nova 

configuração dos transdutores de pressão corrigiu essas limitações iniciais. 
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3.4.2 _ Sistema de medida das deformações verticais 

 

As medidas de deformações verticais são feitas por um transdutor de posição do tipo 

linear resistivo (LVDT). O modelo utilizado foi o PY-2-F-100, fabricado pela 

GEFRAN, com curso útil de 100 mm (Figura 3.20). 
 

 

Figura 3.20 – Transdutor de deformação linear (LVDT) 

 

O sensor LVDT foi fixado no topo do êmbolo da célula eletrocinética por meio de um 

cabeçote (Figura 3.21). O cabeçote, além de manter o medidor LVDT fixo, atua também 

como dispositivo de transferência de cargas do pórtico de carregamento para a célula.  
 

 

Figura 3.21 – Transdutor de deformação linear (LVDT) fixado ao êmbolo da célula. 
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3.4.3 _ Sistema de medida de correntes elétricas e voltagens 

 

As variações dos valores de corrente elétrica ou de voltagem durante o ensaio foram 

feitas por meio da fonte de alimentação de energia elétrica. A fonte utilizada possibilita 

a leitura de valores de intensidades de corrente na faixa de ampères até o valor mínimo 

de 10 mA. Entretanto, durante alguns ensaios,  os valores de intensidade de corrente 

ficavam abaixo da resolução mínima de leitura da fonte, sendo, então, registrados por 

meio de um multímetro digital.  

 

3.4.4 _ Sistema de medida do fluxo eletrosmótico 

 

O fluxo eletrosmótico é medido por meio de uma proveta graduada, ligada ao sistema 

de drenagem por mangueira elástica, medindo-se manualmente o fluxo eletrosmótico 

pela diferença entre os valores dos volumes de fluido acumulados na proveta ao longo 

de um determinado intervalo de tempo.  

 

3.5 _ Sistema de Aquisição de Dados 

 

O sistema de coleta de dados (Figura 3.22) é composto em sua configuração interna de 

hardware por uma fonte de alimentação estabilizadora de 24 V, que efetua a 

alimentação dos sensores de pressão, LVDT e um conversor analógico digital. A 

comunicação interna de hardware é efetivada por placa de conversão de dados no 

formato RS485 para RS232, ou vice-versa, modelo MP 0506E, especialmente 

desenvolvida para este projeto. O sistema de conversão de dados transforma as 

medições elétricas feitas nos sensores, para dados digitais, que são disponibilizados em 

uma área de memória específica e transmitidos a um computador; esta conversão de 

dados é realizada por um conversor de dados analógicos para digitais, modelo Digirail 

2A, da empresa Novus. Outros componentes do sistema de aquisição de dados são: 

chave geral liga/desliga, sinaleiro indicativo de sistema em funcionamento ou desligado, 

conector DB9 fêmea para interligação do coletor de dados ao computador (ligação 

efetuada por cabo serial), entradas de ligação entre os dispositivos de coleta de dados 

(transdutores de pressão e LVDT) e do sistema automático de inversão de polaridade.  
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Figura 3.22 – Sistema de aquisição de dados 

 

Um programa para aquisição dos dados foi especialmente desenvolvido para este 

projeto de pesquisa em plataforma LabView (Figura 3.23).  
 

 

Figura 3.23 – Interface de configuração do programa: Adensamento Eletrosmótico 1.0 



74 

 

O software Adensamento Eletrosmótico 1.0 apresenta a configuração do sistema de 

aquisição de dados e possibilita a exportação dos dados coletados, para arquivos de 

texto e para planilhas Excel. A configuração do sistema de aquisição é simples, 

permitindo a escolha do monitoramento das medidas de poropressões de base, de topo 

ou ambas. 

 

3.6 _ Sistema de Aplicação de Cargas 

 

O sistema de aplicação de cargas é constituído de uma bancada de trabalho, pórtico de 

carregamento e braço de alavanca. A bancada de trabalho (Figura 3.24) possui as 

seguintes dimensões: 50 cm de largura, 50 cm de comprimento e 96 cm de altura, sendo  

fabricada em aço modular com pintura anti-corrosiva.  

 

Figura 3.24 – Bancada e braço de alavanca do sistema de aplicação de cargas 

 

O braço de alavanca é fabricado em aço inox e constitui o mecanismo de transferência 

de cargas à célula eletrocinética na proporção de 1:5,6, ou seja, a cada um quilo de peso 

morto aplicado ao braço de alavanca a célula eletrocinética recebe um carregamento 

correspondente de 5,6 kg (ou 56N).  
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Uma coluna barométrica, que compõe o sistema de circulação de água (item 5.7), é 

acoplada ao sistema de carregamento e tanto esta coluna como a bancada de trabalho 

possuem pés niveladores, por meio dos quais todo sistema de carregamento é nivelado. 

A horizontalidade do braço é mantida por uma manivela (Figura 3.25), posicionada na 

extremidade oposta à do carregamento com peso morto. Esta horizontalidade é 

verificada através de um nível de bolha fixado ao braço de alavanca.  

 

 

Figura 3.25 – Manivela e nível de bolha para nivelamento do braço de alavanca 

 

O braço de alavanca pode ser travado e impedindo que o carregamento seja transferido à 

célula. Este travamento é realizado por meio de um dispositivo de trava localizado na 

guia de alinhamento do braço de alavanca, dotado de três diferentes níveis de 

travamento (Figura 3.26). 
 

 

Figura 3.26 – Braço de alavanca: (a) detalhe da trava; (b) braço de alavanca travado 
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O pórtico de carregamento (Figura 3.27) é constituído por duas barras de aço inox, 

interligadas por meio de dois cabos de aço e parafusos, compondo um quadro cuja barra 

superior tem a função de trave e a inferior a de ligação com o braço de alavanca da 

bancada.  

 

 

Figura 3.27 – Pórtico de aplicação de cargas 
 

A ligação entre o pórtico de carregamento e o braço de alavanca é feita por uma trava de 

aço inox e um pino (Figura 3.28). O sistema de carregamento com a configuração atual 

permite que corpos de prova sejam montados com altura máxima de 16,0 cm. Abaixo da 

bancada de trabalho existem duas guias que mantêm o pórtico centralizado.  

 

Figura 3.28 – Ligação do pórtico de aplicação de cargas ao braço de alavanca 
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Acima do êmbolo da célula eletrocinética, é fixado um cabeçote com esfera 

centralizadora (Figura 3.29). Esse componente promove a ligação entre o pórtico de 

carregamento e a célula, desempenhando ainda as funções de garantia da centralização 

do carregamento do pórtico sobre o êmbolo e de suporte do LVDT. 

 

 

Figura 3.29 – Cabeçote do pistão da célula eletrocinética 

 

3.7 _ Coluna Barométrica e Sistema de Circulação de Água 

 

O sistema de circulação de água é composto por tanques de alimentação de água e uma 

coluna barométrica na qual são montadas as prateleiras com os tanques de alimentação. 

Os tanques de alimentação podem ser usados nos ensaios eletrocinéticos de acordo com 

as condições de contorno adotadas, de forma a promover a circulação de água ou de 

algum outro tipo de solução catalisadora durante o processo ou ainda, em termos da 

aplicação de um gradiente hidráulico durante a execução do ensaio.  

 

Os tanques de alimentação (Figura 3.30) são cilíndricos, possuem tampa e são feitos em 

acrílico, com capacidade de armazenamento de 2,5 litros. Cada tanque possui dois 

furos, sendo um deles, provido de válvula, que promove a circulação de fluído na célula 

e o outro funciona como extravasor do sistema, definindo, assim, um nível máximo de 

líquido em cada tanque. Os furos extravasores têm a mesma altura em cada tanque, 

possibilitando adotar um gradiente hidráulico nulo quando necessário. 
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Figura 3.30 – Tanques de alimentação de água 

 

A coluna barométrica é composta por um pórtico de barras metálicas, com furação 

contínua, que permite a montagem de prateleiras para sustentação variável dos tanques 

de alimentação (desde a altura da bancada de apoio da célula eletrocinética até uma 

altura máxima de 135 cm acima da bancada, com variações da ordem de 10 cm). Com a 

inserção de duas bancadas, torna-se possível a aplicação de gradientes hidráulicos 

distintos ao longo do sistema (Figura 3.31). 

 

 

Figura 3.31 – Coluna barométrica, com os tanques de alimentação montados. 
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A ligação do sistema de abastecimento de água à célula eletrocinética é feita por meio 

de mangueiras de silicone com diâmetro interno de 11 mm e diâmetro externo de 18mm 

e adaptadores compatíveis às conexões com as válvulas de drenagem (Figura 3.32). 

 

 

Figura 3.32 – Adaptadores das mangueiras de alimentação. 
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CAPÍTULO 4 

 

MATERIAIS E METODOLOGIA DOS ENSAIOS 

 

4.1  _  Rejeitos da Mineração MBP 

 

4.1.1 _ Características Gerais e Sistema de Geração de Rejeitos da Mineração MBP  

  

A Mineração de Bauxita Paragominas (MBP), localizada próxima à cidade de 

Paragominas/PA, foi implantada e operada como um empreendimento da empresa 

VALE até 2010, sendo, então, incorporada, a partir de 2011, pela empresa Hydro da 

Noruega. Implantado em 2007, o empreendimento previa a produção de 4,95 milhões de 

toneladas por ano de minério de bauxita de alta qualidade com recuperação de 70%, 

passando, em médio prazo, para 14,85 milhões de toneladas por ano. 

 

O minério de bauxita é encontrado na área sob a forma de uma camada de espessura 

média de 1,5m, sobreposta por latossolos tipicamente argilosos e siltosos que 

apresentam espessura média da ordem de 12m. A produção de bauxita no complexo 

MBP é subdividida em três fases: lavra, beneficiamento e transporte do produto por 

mineroduto para refinaria até Barcarena/PA (244 km). 

 

Devido ao fato do minério de bauxita ocorrer em platôs, ou seja, em terrenos elevados e 

planos, o método de lavra escolhido foi o chamado lavra em tiras (strip mining).  O 

método de lavra é feito seqüencialmente em faixas e em operações cíclicas, que 

compreendem a raspagem e a preparação prévia do terreno, remoção do capeamento ao 

longo da faixa de lavra, retirada do minério de bauxita, reaterro e recomposição final da 

área lavrada por meio do material de recapeamento retirado da faixa posterior. Neste 

processo de recapeamento e recomposição final, é utilizado o solo vegetal retirado da 

faixa anterior, e que estava estocado. Por fim, é realizado o reflorestamento da área 

explorada, com o plantio de espécies nativas. Estas etapas são mostradas na sequência 

da Figura 4.1.  
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Figura 4.1 – Método de lavra por tiras  

 

O processo industrial é subdividido em estágios de britagem e estocagem em pilhas, 

moagem grosseira e deslamagem, moagem fina, desaguamento e peneiramento final. A 

planta industrial e formada por duas linhas paralelas com circuitos essencialmente 

iguais. Cada circuito possui, em sequência, um moinho tipo SAG, um moinho de bolas 

e um britador, sendo que este último opera em circuito aberto.  

 

O fluxograma do processo industrial é apresentado na Figura 4.2, compreendendo uma 

sequência de operações de fragmentação e etapas de classificação para a remoção de 

argilas. A fragmentação primária é realizada em dois estágios por britadores de rolos 

dentados (sizers) e um moinho SAG. O material proveniente do moinho SAG é 

descarregado em uma peneira vibratória horizontal, cujo undersize segue para duas 

etapas de classificação a serem realizadas por uma série de hidrociclones.  

 

A fração fina resultante destas etapas é submetida à deslamagem por uma bateria de 

hidrociclones, sendo o overflow posteriormente espessado e bombeado para a bacia de 

rejeitos. Por outro lado, a fração grosseira (underflow) do material proveniente do 

processo de deslamagem é submetida a fases sequenciais de remoagem (em moinho de 

bolas), classificação e desaguamento. 
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Figura 4.2 – Fluxograma de beneficiamento da MBP  

 

No processo, o oversize (partículas > 12 mm) da peneira do moinho SAG é britado por 

um britador de impacto e encaminhado, juntamente com a fração grosseira dos dois 

primeiros estágios de hidrociclonagem, para o circuito de moinho de bolas. Este circuito 

possui uma configuração convencional em circuito fechado com hidrociclones, sendo 

que o overflow passa pelos processos de desaguamento e peneiramento e, por fim, é 

encaminhado para os tanques de estocagem de produto final. Peneiras do tipo DSM, 

realizam o processo de peneiramento final, a fim de garantir a especificação de top size 

de 48# (0,30 mm). 

 

Os contínuos estágios de cominuição, associados aos processos de deslamagem do 

processo de beneficiamento do minério citados anteriormente, geram resíduos com 

partículas menores do que 400#. Estes resíduos são tratados em espessadores 

convencionais e aditivados com floculantes sintéticos para ajustes de pH e otimização 

dos processos de adensamento. Sob a forma de polpa e com concentração média da 

ordem de 35% de sólidos (em peso), os resíduos do beneficiamento industrial são, 

então, encaminhados por bombeamento através de rejeitoduto até os reservatórios dos 

diques de contenção de rejeitos, visando o ressecamento gradual dos mesmos sob 

drenagem e evaporação. 
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Os diques de contenção de rejeitos e de clarificação de água estão localizados em um 

vale situado a sudoeste da planta de beneficiamento, distante cerca de 3 km em linha 

reta da planta (Figura 4.3). O sistema de disposição de rejeitos é composto basicamente 

por um rejeitoduto, seis diques de contenção, que efetuam a delimitação de quatro 

reservatórios seqüenciais (Barragens B1/B2/B3/B4), delimitados pelos Diques 

B1/B2/B3/B4, que recebem os rejeitos provenientes da planta industrial. Estes diques 

intermediários são limitados, a montante e a jusante, por duas outras estruturas, que são 

(Gomes, 2011): 

 

•  Barragem B5: estrutura situada mais a montante do sistema, projetada para 

barramento e proteção das nascentes locais e interligada a um canal de contorno 

localizado na margem esquerda (CME) do sistema, destinado a desviar e a conduzir o 

deflúvio proveniente da bacia hidrográfica barrada pela Barragem B5 para jusante, sem 

permitir contribuições das mesmas às barragens de contenção dos rejeitos; 
 

•  Barragem B6: estrutura situada mais a jusante do sistema, projetada para a 

recuperação e clarificação das águas efluentes das barragens B1/B2/B3/B4. 

 

 

Figura 4.3 – Barragens de Rejeitos da MBP (Gomes, 2011) 
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A metodologia atual usada na disposição dos rejeitos é baseada na operação cíclica dos 

4 reservatórios, prevista para períodos seqüenciais de 10 dias, de forma que o processo 

de secagem e ressecamento do rejeito em cada reservatório demanda um período de 30 

dias. Os processos de secagem e ressecamento são realizados pelas ações combinadas 

da drenagem de fundo, drenagem superficial e evaporação local e prevêem um teor de 

sólidos final do resíduo da ordem de 70 a 80% (em peso); a prática de operação do 

sistema, entretanto, tem mostrado que as porcentagens de sólidos finais alcançadas nos 

períodos de ressecamento e secagem tem sido da ordem de 60%. 

 

4.1.2  _ Amostragem e Coleta dos Rejeitos 

 

As amostras foram coletadas em forma de polpa, sendo acondicionadas em dois 

recipientes plásticos dotados de tampa e com capacidade de 30 litros (‘bombonas’), no 

intuito de se preservar as características físicas e químicas originais do rejeito disposto 

nas barragens de contenção. As amostras de rejeitos foram coletadas no ponto de 

lançamento do espigote localizado na ombreira direita da barragem B3 do complexo 

industrial da MBP em Paragominas – PA e encaminhadas ao Laboratório de Geotecnia 

da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

 

4.1.3 _ Ensaios de caracterização tecnológica dos rejeitos 

 

4.1.3.1 _ Ensaios geotécnicos 

 

Os ensaios geotécnicos de caracterização do rejeito foram realizados no Laboratório de 

Geotecnia da Universidade Federal de Ouro Preto, com base em métodos padronizados 

por normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os ensaios 

geotécnicos foram realizados por Pedrosa (2011). 

 

O ensaio de determinação dos teores de umidade (w ) das amostras foi feito com base 

nos procedimentos da norma NBR-6457(ABNT,1986), sendo determinadas as 

porcentagens de sólidos (Sc,) correspondentes, pela seguinte relação: 

 

���%� �
���

�	
�%�
              (4.1) 
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Os ensaios para a determinação dos limites de liquidez (LL ou wL) e plasticidade (LP ou 

wp) foram conduzidos de acordo com as normas técnicas NBR-6459 (ABNT, 1984) e 

NBR-7180 (ABNT, 1984), respectivamente. Os ensaios foram executados com a 

amostra de lama sem secagem prévia, revolvendo constantemente a amostra com uma 

espátula, de modo a se obter a perda natural do excesso de água, até se atingir o teor de 

umidade adequado para determinação de cada ponto do ensaio. O ensaio de 

determinação da densidade real dos grãos (Gs) foi feito pelo processo do picnômetro, de 

acordo com a norma técnica NBR-6508 (ABNT, 1984). Os resultados destes ensaios 

estão sistematizados na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Resultados da caracterização geotécnica do rejeito de bauxita da MBP 

LL ou w L (%) LP ou wP (%) IP (%)  Gs 

64 30,9 33,1 2,673 
 

 

Lançando-se os valores dos parâmetros de consistência (LL e IP) no Gráfico de 

Plasticidade de Casagrande (Figura 4.4), verifica-se que os mesmos encontram-se 

localizados nas vizinhanças imediatas da chamada “linha A” do gráfico, cuja equação é 

IP = 0,73 (LL – 20); assim, o material é caracterizado como sendo um material fino 

(tipicamente de interfaces siltes/argilas), apresentando plasticidade elevada (valores de 

LL entre 50 e 70%).  

 

 

Figura 4.4 – Locação da amostra ensaiada no Gráfico de Plasticidade de Casagrande 
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A determinação da granulometria foi feita de acordo com a norma NBR 7181 (ABNT, 

1984), por meio de um ensaio utilizando hexametafosfato de sódio como defloculante e 

outro ensaio utilizando somente água destilada (condição esta mais representativa do 

comportamento real do rejeito no campo, uma vez que se faz, em escala real, a adição 

inclusive de floculantes para acelerar o processo de adensamento dos rejeitos nos 

reservatórios das barragens). Os resultados dos ensaios estão indicados na Tabela 4.2 e 

as curvas granulométricas correspondentes estão indicadas na Figura 4.5. 

 

Tabela 4.2 – Resultados da caracterização granulométrica do rejeito de bauxita da MBP 

 

 

Analisando a tabela anterior, percebe-se a atuação do floculante acrescentado ao rejeito 

durante o preparo para a disposição do mesmo. Esse floculante é adicionado ao rejeito 

no intuito de acelerar o processo de adensamento do mesmo, fazendo com que as 

partículas de menores dimensões fiquem agregadas. Tal processo fica evidente quando 

analisamos o ensaio de caracterização granulométrica sem o uso de defloculante, 

portanto esse ensaio é realizado com o material disposto naturalmente, e que apresentou 

uma porcentagem de argila da ordem de 2,5%. Comparando esse ensaio ao realizado 

com uso de defloculante vê-se o aumento acentuado da fração argila para 

aproximadamente 49%.  

 

Assim sendo o ensaio que mais se aproxima das condições que serão enfrentadas em 

campo, durante a realização de trabalhos futuros é o ensaio II sem o uso de defloculante.  
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Figura 4.5 – Curvas de distribuição granulométrica do rejeito de bauxita utilizado, com 
(a) e sem (b) uso de floculante (hexametafosfato de sódio). 

 
 
 

4.1.3.2 _ Ensaios não geotécnicos 

 
A determinação do pH do rejeito foi realizada de acordo com o método prescrito pelo 

Instituto Agronômico de Campinas (Camargo et al., 2009). Foram realizadas medidas 
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do pH em água e em solução de KCl 1N. As medições de pH foram feitas em um 

equipamento pHmetro Digimed DM-22 VI.2, cuja prévia calibração foi efetuada com as 

soluções tampão Digimed – pH 4,0 e 7,0 e 228 mV (Eh). Os resultados obtidos 

mostraram valores de pH do rejeito iguais a 5,33 para determinação em água e 5,90 para 

medida em solução de KCl 1N. 

 

Os resultados dos ensaios de difração de raios x realizados em amostra do rejeito de 

bauxita da MBP estão apresentados Figura 4.6, evidenciando-se a presença relevante 

dos seguintes minerais: caulinita, gibsita, goethita e hematita. O ensaio de Capacidade 

de Troca Catiônica foi realizado de acordo com o método prescrito pelo Manual de 

Métodos de Análise de Solo (EMBRAPA, 1997). O valor médio da CTC do rejeito 

estudado foi de 4,88 cmol/kg. 

 
 

Figura 4.6 – Resultados de ensaio de difração de raios-X no rejeito da MBP. 

 

A análise química do rejeito foi feita no Laboratório de Geoquímica da Universidade 

Federal de Ouro Preto, utilizando-se um Espectrômetro de Emissão Óptica com Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICP), marca Spectro Ciros, modelo CCD. Os resultados 

obtidos estão sistematizados na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 – Análise química do rejeito. 

Elemento Concentração (µg/kg)

Al - alumínio 240134
Ba - bário 26,80
Ca - cálcio 101
Co - cobalto 17,1
Cr - cromo  110
Fe - ferro    103904
K - potássio 127
Mg - magnésio 49,6
Mn - manganês     153
Na - sódio 92,00
P - fósforo  178
S - enxôfre 356
Sc - escândio 4,6
Sr - estrôncio 27,40
Th - tório 51,6
Ti - titânio 8997
V - vanádio        265
Y - ítrio      18,1
Zn - zinco       16,7
Zr - zircônio       559,0

 

 

Os resultados mostram a presença dos elementos ferro (Fe), alumínio (Al), titânio (Ti), 

zircônio (Zr) e enxofre (S), com demais elementos apresentando concentrações muito 

inferiores a dos elementos destacados. Há ausência de silício (Si) na análise química do 

rejeito em função da própria técnica de preparação da amostra para a realização do 

ensaio. Neste caso, a amostra, seca ao ar, foi solubilizada em ácido fluorídrico (HF),  o 

que resulta na eliminação por evaporação do silício. 

 

4.2 _ Metodologia dos Ensaios 

 

O equipamento desenvolvido durante a pesquisa possibilita o estudo do adensamento 

eletrocinético de rejeitos de mineração, de solos moles e ainda a avaliação de processos 

de descontaminação de solos por meio de fenômenos eletrocinéticos. No contexto do 

estudo proposto neste trabalho, o adensamento eletrocinético de resíduos da mineração 

pode ser desenvolvido para várias condições de contorno e, assim, a metodologia aqui 

apresentada poderá ser adaptada ao tipo de material ensaiado, fenômeno eletrocinético 

estudado e às condições de contorno adotadas no ensaio.  
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4.2.1 _ Montagem da célula eletrocinética 

 

4.2.1.1 – Inspeção prévia 

 

No início de cada ensaio, procedia-se a uma inspeção geral dos componentes da célula, 

verificando-se as condições e as conexões de cada dispositivo. Os anéis de vedação 

eram inspecionados no intuito de se detectar a presença de alguma sujeira ou avaria e da 

sua adequada colocação. A avaliação incluía uma análise das condições de limpeza e de 

operação do tubo de acrílico, do pedestal e do pistão de topo. Além disso, os canais de 

drenagem e abastecimento de água e as mangueiras do sistema eram testados, buscando- 

se evitar algum tipo de obstrução do sistema de abastecimento e drenagem seja pela 

presença de alguma impureza, dobramento de alguma mangueira ou deterioração das 

válvulas. Também era efetuada inspeção visual das conexões dos eletrodos de base e de 

topo, bem como do funcionamento dos sistemas de alimentação de eletricidade e da 

fiação de ligação dos mesmos com a célula eletrocinética. 

 

4.2.1.2 – Ligação dos eletrodos 

  

Após a inspeção geral, os eletrodos eram instalados no pedestal de acrílico e no pistão 

de topo, com extremo cuidado, pois os conectores feitos de cobre são muito sensíveis. O 

eletrodo superior é conectado ao sistema de alimentação de energia elétrica por meio de 

uma conexão de rosca, presente em um pino fixado à base do eletrodo, conforme ilustra 

a sequência da Figura 4.7.  

 

A instalação do eletrodo superior é finalizada pela fixação do mesmo no êmbolo da 

célula eletrocinética; tal processo demanda cuidados especiais com o sistema de 

vedação feito por meio de um anel de borracha externo ao eletrodo e com a fiação de 

conexão do eletrodo embutida no êmbolo da célula. O anel de vedação deve ser 

devidamente posicionado, para evitar que ocorra a passagem de partículas do corpo de 

prova por detrás do eletrodo. A fiação de conexão do eletrodo deve ser acomodada no 

interior do canal central do êmbolo, de modo que não ocorra esmagamento da conexão 

ou solicitação excessiva da mesma. A conexão do eletrodo inferior, por sua vez, é feita 

através de módulo específico de fiação elétrica (Figura 4.8). 
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Figura 4.7 – Conexão do eletrodo superior: a) Êmbolo da célula eletrocinética; b) 
detalhe da conexão do eletrodo superior; c) conexão do eletrodo superior; d) êmbolo 
com o eletrodo superior conectado. 
 

 

 

Figura 4.8 – a) Fiação de conexão do eletrodo inferior; b) Detalhe dos conectores da 
fiação de alimentação de energia do eletrodo inferior. 
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Inicialmente, a fiação do eletrodo inferior é passada pelo canal central presente no 

pedestal da célula eletrocinética e o eletrodo é, então, conectado à fiação por meio de 

uma conexão rosqueável. Por fim o eletrodo é fixado ao pedestal por meio do pino 

presente na base do eletrodo, que faz a vedação do sistema elétrico por anel de borracha 

presente no mesmo (Figura 4.9). 

 

 

Figura 4.9 – Montagem da célula eletrocinética: a) Pedestal da célula eletrocinética, b) 
Passagem da fiação do eletrodo inferior no canal central do pedestal; c) fixação do 
eletrodo inferior à fiação elétrica, d) fixação do eletrodo no pedestal da célula 
eletrocinética 

 

4.2.1.3 – Montagem da câmara interna da célula eletrocinética 

 

Com a fixação dos eletrodos executadas, efetuava-se, então, a limpeza das partes que 

entram em contato ao longo do pedestal e do tubo de acrílico, executando-se, em 

seguida, a lubrificação das ranhuras, dos anéis de vedação e também das extremidades 

do tubo de acrílico; este procedimento era realizado mediante a utilização de vaselina 

sólida filtrada.  
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Antes da fixação do tubo de acrílico, um filtro de papel com diâmetro de 15,5 cm era 

umedecido e posicionado acima do eletrodo de base (Figura 4.10). O papel filtro possui 

diâmetro maior do que o diâmetro interno do tubo de acrílico, no intuito de que este 

filtro seja fixado pelo próprio tubo de acrílico na ranhura da base onde será fixado. A 

colocação do papel filtro não deve se estender até o anel de borracha de vedação do 

pedestal. Finalmente, o tubo de acrílico era fixado à ranhura do pedestal, tomando-se os 

devidos cuidados com a inteira preservação do papel filtro e do sistema de vedação e 

com o alinhamento vertical do tubo de acrílico. Além disso, o tubo de acrílico deve estar 

bem fixado ao pedestal, evitando-se problemas futuros com a vedação da célula.  

 

 

Figura 4.10 – Montagem da célula eletrocinética: a) Colocação do papel filtro; b) 
fixação do tubo de acrílico no pedestal da célula eletrocinética. 
 

O conjunto formado pelo pedestal e pelo tubo de acrílico resultará na câmara onde será 

montado o corpo de prova do ensaio. Com a câmara montada, realiza-se a ligação do 

sistema de alimentação de água na base, caso seja necessário. 

 

4.2.1.4 – Ligação e saturação do sistema de circulação de água da base 

 

De acordo com as condições de contorno impostas ao ensaio, podem ser adotadas 

diversas variantes em termos da saturação do sistema de drenagem. Neste item, será 

descrito apenas o procedimento de saturação utilizado durante a execução dos ensaios 

realizados neste trabalho. A saturação do sistema de drenagem foi obtida interligando-se 

o sistema de circulação de água (pote de armazenamento de água) à válvula localizada 

no pedestal da célula eletrocinética.  
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Deste modo, impõe-se um fluxo de água ascendente quando a válvula é aberta, até o 

preenchimento completo da câmara, que permanece cheia de água por um período de 

duas horas para se verificar a eficiência das vedações. Antes de se iniciar o fluxo de 

água no interior da célula eletrocinética, a válvula do transdutor de poropressão deve ser 

aberta. O excesso de água presente na célula eletrocinética será, então, retirado pela 

outra válvula do pedestal. Uma camada de pelo menos 2 cm de água é mantida no 

interior da célula (Figura 4.11). Caso a condição de contorno não permita a livre 

circulação de água pela base da célula, a válvula ligada ao pote de armazenamento de 

água permanecerá fechada durante o ensaio ou deverá ser desconectada para a execução 

do ensaio. Para condições de fluxo livre, a válvula ligada ao pote deve ser mantida 

aberta durante todo o ensaio. 

 

 
 

Figura 4.11 – Saturação do sistema de drenagem de base, para as condições de restrição 
ao acesso de água para o eletrodo de base. 
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 4.2.2 – Preparo, montagem do corpo de prova e fechamento da célula eletrocinética 

  

4.2.2.1 – Homogeneização da amostra 

 

As etapas de preparação do corpo de prova são variáveis de acordo com as propriedades 

apresentadas pelo material a ser ensaiado, ou seja, existem peculiaridades a serem 

consideradas na montagem dos corpos de prova, tais como a consistência do material, 

porcentagem de sólidos, grau de adensamento, etc. Neste item, serão descritos os 

procedimentos adotados para a preparação de uma amostra de rejeito de bauxita em 

polpa, com baixa porcentagem de sólidos.  

 

Como etapa prévia do processo, uma parte do material das ‘bombonas’ foi coletado e 

homogeneizado no próprio recipiente de embalagem, mediante movimentação intensa 

da amostra com uso de bastão, até que toda a fração sólida decantada estivesse em 

suspensão. Tomou-se, então, uma amostra representativa em quantidade suficiente para 

a montagem do corpo de prova e para execução dos ensaios de caracterização. Esta 

amostra representativa foi colocada em um segundo recipiente, procedendo-se a um 

novo processo de homogeneização, até se obter uma amostra na consistência desejada 

para o ensaio (Figura 4.12). Caso necessário, esta consistência pode demandar a adição 

controlada de água destilada ao rejeito estudado.     

 

 

Figura 4.12 – Homogeneização da amostra representativa do rejeito. 
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A partir da amostra representativa homogeneizada, foram obtidas porções específicas 

para a determinação do teor de umidade e da porcentagem de sólidos, bem como para 

execução dos ensaios de caracterização.  

 

4.2.2.2– Montagem do corpo de prova na célula eletrocinética 

 

Para se obter a quantidade de lama utilizada no processo, adotou-se o procedimento de 

pesagem. Assim, antes da montagem do corpo de prova no interior da célula, procedia-

se à pesagem de todo conjunto formado pelo pedestal, tubo de acrílico e pistão para 

aplicação de carga, juntamente com os respectivos eletrodos, formando-se, assim, a 

câmara interna para montagem do corpo de prova. Após a montagem do corpo de prova, 

o conjunto era pesado novamente, com a lama no interior da câmara da célula. A 

diferença entre os pesos registrados inicialmente e no fim da operação resulta no peso 

efetivo de rejeito utilizado no ensaio. 

 

Com o auxílio de uma concha, a lama foi colocada cuidadosamente, em pequenas 

porções, até se atingir a altura desejada (para uma altura máxima do corpo de prova de 

16,0 cm).  Verificou-se, durante a montagem do corpo de prova, a formação de camadas 

(Figura 4.13), sendo necessária, então, uma homogeneização adicional e cuidadosa do 

conjunto com um bastão de vidro, para obtenção da amostra final. 

 

 

Figura 4.13 – Camadas formadas durante a montagem do corpo de prova. 
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Após a homogeneização o corpo de prova, o mesmo era mantido em repouso por um 

período de 30 minutos. Ao final desta fase, registrava-se a altura do corpo de prova e 

retirava-se uma parte da água sobrenadante para realização de análises físico-químicas, 

tais como pH e condutividade elétrica; adicionalmente, uma porção do rejeito também 

era retirada para a estimativa do teor de umidade e da porcentagem de sólidos inicial. 

Com auxílio de uma seringa de plástico, adicionava-se cuidadosamente água destilada 

sobre o corpo de prova, até a formação de uma camada de aproximadamente 5 cm de 

espessura, destinada à saturação do sistema de drenagem superior do corpo de prova.  

 

4.2.2.3 – Fechamento da célula eletrocinética 

 

Com o corpo de prova preparado no interior da célula, procedia-se, então, à lubrificação 

da extremidade superior do tubo de acrílico e à colocação do êmbolo da célula 

eletrocinética. Analogamente à montagem no pedestal, colocava-se um papel filtro 

umedecido sobre o eletrodo superior, com mesmo diâmetro ao utilizado na base (15,5 

cm). O diâmetro do papel excede o diâmetro interno da célula para que este seja fixado 

na gaxeta de vedação do êmbolo, para que o mesmo não seja deslocado durante a 

colocação do êmbolo (Figura 4.14).  
 

 

Figura 4.14 – Montagem da célula eletrocinética: a) fixação do papel filtro no êmbolo 
da célula; b) colocação do êmbolo na célula eletrocinética 



98 

 

Finalmente, a gaxeta do êmbolo era lubrificada e o êmbolo era posicionado 

cuidadosamente no topo do tubo de acrílico, deixando-o descer lentamente até que fosse 

possível a colocação da tampa da célula eletrocinética. Cuidados específicos nesta fase 

referem-se à centralização do êmbolo durante a descida e o não deslocamento do papel 

filtro. 

 

A tampa da célula eletrocinética era fixada ao tubo de acrílico previamente à descida do 

êmbolo sobre a superfície do rejeito, facilitando a descida controlada e centralizada do 

mesmo. Após a lubrificação da gaxeta localizada no orifício central da tampa, esta era 

encaixada na haste do êmbolo, efetuando-se, em seguida, a ligação das mangueiras do 

êmbolo nos canais presentes na base da tampa (cuidadosamente verificadas antes do 

fechamento da célula para detecção de eventuais vazamentos).  

 

Em seguida, a tampa era fixada ao tubo de acrílico de modo que os transdutores de 

pressão estivessem alinhados, bem como os sulcos existentes nas bordas do pedestal e 

da tampa para a fixação dos tirantes; estes, então, eram instalados e fixados, concluindo-

se, desta forma, a etapa de fechamento da célula eletrocinética (Figura 4.15). 

 

 

Figura 4.15 – Fechamento da célula eletrocinética: a) posicionamento da tampa; b) 
alinhamento dos transdutores de pressão e dos sulcos das bordas do pedestal e da base; 
c) fixação dos tirantes na tampa e no pedestal. 
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Com a tampa fixada, procede-se ao processo de descida do êmbolo até que o mesmo 

entre em contato com a superfície da água sobrenadante ao corpo de prova, sendo 

mantidas abertas as válvulas de drenagem e do transdutor de pressão de modo a permitir 

a livre expulsão do ar presente na célula.  De acordo com a condição de contorno 

adotada nos ensaios, o tanque de alimentação de água fica ligado a uma válvula de topo, 

com a outra desempenhando a função de dreno e de saída do ar presente na câmara 

interna da célula, garantindo-se, assim, a saturação do sistema de topo.  

 

Caso o ensaio não incorpore a livre circulação de água pelo topo, ambas as válvulas de 

topo deverão ser utilizadas para a drenagem da camada de água sobrenadante e para a 

saturação do sistema de drenagem de topo. Nesta situação, a água sobrenadante deve ser 

drenada enquanto se procede à descida do êmbolo até à superfície do corpo de prova, 

momento de término do processo de saturação do sistema de drenagem de topo.  

 

4.2.3 – Instalação do monitoramento e do sistema de aquisição de dados  

 

4.2.3.1 – Instalação dos transdutores de deslocamentos e de poropressão 

 

No topo do pistão, é instalado um cabeçote, através do qual é aplicado o carregamento 

axial à célula eletrocinética, e que serve também para suporte do transdutor de 

deslocamentos tipo LVDT (Figura 4.16). 
  

 

Figura 4.16 – LVDT fixado ao cabeçote do equipamento. 
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O transdutor é inicialmente posicionado no local de fixação ao cabeçote. Procede-se, 

então, à montagem do sistema de carregamento axial mediante a colocação do cabeçote 

sobre o êmbolo. Com o sistema de carregamento montado, permite-se a descida 

cuidadosa do cursor do transdutor até o seu leve contato com a tampa de acrílico da 

célula; nesta posição, o transdutor, bem centralizado, é fixado ao cabeçote.  

 

Os transdutores de pressão são fixados na base e na tampa da célula eletrocinética e 

conectados por cabos ao sistema de aquisição de dados. Os cabos são conectados aos 

transdutores  por meio de encaixes aparafusados e dotados de borrachas de vedação 

(Figura 4.17). 

 

Figura 4.17 – Ligação dos transdutores de pressão: a) ligação do cabo no transdutor de 
poropressão; b) transdutor de poropressão já ligado. 

 

O LVDT é conectado ao sistema de aquisição de dados por meio de cabo com conector 

de 8 pinos; os transdutores de pressão, por sua vez, são conectados a este sistema por 

conectores de 5 pinos (no topo) e 4 pinos (na base). 

 

4.2.3.2 – Entrada de dados no programa  

 

O software Adensamento Eletrosmótico 1.0 permite a aquisição de dados dos ensaios, 

além de possibilitar a exportação dos dados coletados para arquivos de texto e/ou para 

planilhas de Excel. A configuração do sistema de aquisição de dados é bastante simples, 

permitindo a escolha do monitoramento em termos das poropressões de base, de topo ou 

ambas.  
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No acesso “configurações’, abre-se janela específica (Figura 4.18), que inclui as 

seguintes opções: escolha da pasta onde serão armazenados os dados captados pelo 

programa, a porta de comunicação onde será conectado o sistema de aquisição de dados 

ao computador e a definição da taxa de registro (correspondente ao intervalo de tempo 

em que as leituras dos equipamentos deverão ser registradas).  

 

 

Figura 4.18 – Configurações do Programa Adensamento eletrosmótico 1.0 

 

No acesso ‘Cadastro / Dados do Ensaio’, são feitos os registros dos dados dos ensaios e 

a geração dos arquivos correspondentes. Este processo é iniciado pelo registro dos 

dados relativos ao cliente, data da coleta da amostra, local da coleta da amostra, além da 

identificação do ensaio e do operador responsável pelo mesmo. 

 

No acesso ‘Cadastro / Condições de Contorno’, são explicitadas as condições de 

drenagem, carga axial aplicada, tipo de eletrodo, aditivos eventualmente utilizados e 

forma das leituras das poropressões (Figura 4.19). 
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Figura 4.19 – Condições de contorno - Programa Adensamento Eletrosmótico 1.0 

 

Neste mesmo acesso, são definidas as condições de polarização dos eletrodos (constante 

ou com inversão de polaridades, mediante, neste caso, da fixação dos intervalos de 

tempo para as inversões).  

 

No acesso ‘Cadastro / Parâmetros do Ensaio’, são registrados os principais dados físicos 

e químicos do material ensaiado como massa, volume, teor de umidade, índice de 

vazios, porcentagem de sólidos, pH da água intersticial e do material ensaiado.  

 

Após o registro dos dados, o cadastro do ensaio é efetivado ao se pressionar o botão 

‘salvar’. Uma nova janela é, então, aberta, sendo apresentados os valores iniciais das 

poropressões lidas (na forma previamente estabelecida), dos deslocamentos medidos 

pelo LVDT e o horário de início do ensaio (Figura 4.20). Caso necessário, estes valores 

podem ser zerados por meio de botões localizados ao lado das fontes de registro dos 

valores de cada parâmetro. O registro dos dados é iniciado ao se pressionar o botão 

‘iniciar’; a partir deste momento, serão registrados continuamente os valores dos 

parâmetros apresentados na janela.  
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Figura 4.20 – Registros iniciais do Programa Adensamento Eletrosmótico 1.0 

 

No acesso ‘Resultados’, todos os registros dos ensaios são salvos e ficam disponíveis, 

podendo ser exportados na forma de arquivos de texto e/ou para planilhas de Excel. Os 

acessos ‘finalizar’, ‘cancelar’ e ‘sair’ complementam as opções em tela do Programa 

Adensamento Eletrosmótico 1.0. 

 

4.2.4 – Montagem do sistema de carregamento axial 

  

A montagem do sistema de carregamento axial é iniciada mediante a conexão da barra 

inferior do pórtico de carregamento ao braço de alavanca fixado abaixo da bancada de 

apoio. Esta ligação entre o braço de alavanca e a barra inferior é feita por meio de uma 

trava também confeccionada em aço inox e dois pinos, sendo um deles fixo à trava e 

outro móvel (Figura 4.21). A barra inferior do pórtico de carregamento é posicionada na 

guia de alinhamento fixada abaixo da bancada de apoio da célula, fazendo-se, então, a 

conexão entre a barra e o braço de alavanca. A trava passa através de furos feitos na 

barra inferior do braço de alavanca e no próprio braço de alavanca. O passo seguinte 

consiste na montagem do pórtico de carregamento, formado por duas barras, cabos de 

aço e pinos de ligação (Figura 4.22).  
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Figura 4.21 – Montagem do sistema de carregamento axial: a) trava de ligação entre o 
braço de alavanca e a barra inferior do pórtico de carregamento; b) guia de alinhamento 
do pórtico de carregamento; c) ligação entre a barra inferior do pórtico de carregamento 
e o braço de alavanca. 
  

 

 

Figura 4.22 – Montagem do pórtico de carregamento axial: a) pino de ligação entre as 
barras do pórtico e os cabos de aço; b) ligação superior do pórtico de carregamento; c) 
ligação inferior do pórtico de carregamento. 
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Os cabos de aço são conectados à barra superior e à inferior por meio de pinos. Pelas 

ranhuras dos pinos, efetua-se o travamento das barras, sendo a ranhura central utilizada 

para centralizar o cabo de aço. O braço de alavanca possui uma trava com três níveis de 

travamento, localizada na guia de alinhamento do braço de alavanca, impedindo que a 

carga aplicada à célula seja transferida indevidamente pelo braço ao pórtico de 

carregamento (Figura 4.23). 

 

 

Figura 4.23 – Trava do braço de alavanca 

 

Com as válvulas de drenagem do topo e da base devidamente fechadas, procede-se, 

então, à montagem do sistema de carregamento axial da célula eletrocinética. No topo 

do pistão, é colocado o cabeçote pelo qual será aplicado o carregamento axial à célula 

eletrocinética (no qual se encontra fixado o transdutor de deslocamentos, conforme 

descrito anteriormente).  

 

O cabeçote, bem como a haste do êmbolo da célula, devem ser posicionados, levando-se 

em consideração a montagem do transdutor de deslocamentos verticais e a ligação da 

fiação elétrica do eletrodo superior. A barra superior do pórtico possui um orifício 

central que deverá ser posicionado sobre a esfera centralizadora do cabeçote, conforme 

a sequência indicada na Figura 4.24. 
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Figura 4.24 – Montagem do pórtico de carregamento axial na célula eletrocinética: a) 
cabeçote e esfera centralizadora; b) detalhe do local de fixação do transdutor no 
cabeçote e do conector de fiação elétrica do eletrodo superior; c) fixação da barra 
superior no cabeçote, sem o LVDT; d) alimentação elétrica do eletrodo superior.  

 

4.2.5 – Alimentação de energia elétrica dos eletrodos 

 

A alimentação de energia elétrica dos eletrodos é feita por meio de módulos de fiação 

isolados eletricamente. Como descrito no Capítulo 3, o eletrodo superior é conectado à 

rede de alimentação de energia de fiação instalada no interior do êmbolo da célula 

(Figura 4.24d). Por outro lado, o eletrodo inferior é conectado à rede de alimentação por 

meio de outro módulo de fiação específico. 

 

A ligação dos eletrodos dá-se de acordo com as condições de contorno adotadas do 

ensaio. Para uma condição constante de polarização, a alimentação dos eletrodos pode 

ser feita diretamente com a fonte de alimentação de energia elétrica. Na inversão, os 

conectores superiores funcionam como entrada do sistema e as inferiores como saídas, 

com uso de um temporizador para a programação dos tempos de inversão e reversão 

(volta à polaridade inicial do ensaio) de maneira independente.  
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Com base na adoção seqüenciada e cuidadosa dos procedimentos aqui descritos, tem-se 

finalmente a montagem completa do equipamento de adensamento eletrocinético 

desenvolvido na UFOP (Figura 4.25), pronto para a realização dos ensaios. No capítulo 

seguinte, são apresentados alguns resultados obtidos com esta montagem. 

 

 

Figura 4.25 – Montagem completa do equipamento de adensamento eletrocinético. 
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CAPÍTULO 5 

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
 

5.1  _  Ensaio de Adensamento Eletrosmótico 

 

Neste capítulo, são apresentados e analisados os resultados dos ensaios eletrocinéticos 

iniciais realizados no equipamento desenvolvido, visando estabelecer referências de 

validação para utilização corrente do mesmo em laboratório para estudo do 

adensamento de rejeitos de mineração submetidos a campos elétricos externos. 

 

Os ensaios foram realizados com amostras do resíduo industrial resultante do processo 

de beneficiamento da bauxita da empresa Mineração de Bauxita Paragominas (MBP), 

como exposto previamente. Os resultados obtidos são apresentados graficamente 

mediante a variação das seguintes grandezas com o tempo: 
 

• Volume de água drenada; 

• Variação da corrente elétrica; 

• Coeficiente de permeabilidade eletrosmótica; 

• Deformação axial; 

• Poropressão na base da célula eletrocinética; 

• pH da água drenada. 
 

Durante os ensaios, foram registradas também as variações dos teores de umidade e das 

porcentagens de sólidos em três regiões distintas da célula: próxima ao eletrodo de topo, 

na região central e próxima ao eletrodo de base. Os ensaios foram designados da 

seguinte forma: AEC para os ensaios eletrocinéticos com eletrodos de cobre, AEX para 

os ensaios eletrocinéticos realizados com eletrodos de aço inox e AC para o ensaio de 

adensamento estático convencional, ou seja, um ensaio de adensamento sob a ação 

exclusiva de carregamento axial e sem campos elétricos externos. A adoção de papel 

filtro ou de geotêxtil como elemento filtrante no arranjo adotado é indicada pela 

inclusão dos símbolos F e G, respectivamente, na designação do ensaio. 
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Dentre as condições de contorno de drenagem da célula eletrocinética, apresentadas no 

Capítulo 2, a escolhida para a realização dos ensaios de adensamento foi a condição de 

anodo fechado e catodo aberto, sem livre acesso de água. Nesta condição, não se fez 

abastecimento contínuo de água na célula e as válvulas de drenagem do anodo 

permaneceram fechadas durante todo o ensaio, sendo a drenagem feita por uma válvula 

de drenagem no catodo.  

 

Contudo, durante a execução dos ensaios, verificou-se que o fluxo de água ocorria em 

maiores proporções na direção do anodo e não do catodo, diferentemente do 

apresentado na teoria e comumente relatado em diversos trabalhos científicos. Tal fato, 

que será evidenciado a seguir, motivou uma modificação na condição de contorno em 

alguns dos ensaios aqui apresentados, por meio da inversão da polaridade dos eletrodos 

superior e inferior, ou seja, o eletrodo de topo passou a ser o anodo e outro, o catodo. 

Em todos os ensaios, porém, a drenagem de água foi sempre executada através do topo 

da célula eletrocinética.  

 

A voltagem aplicada nos eletrodos foi mantida constante e sem inversão de polaridade 

durante a execução de todos os ensaios realizados. Outro parâmetro mantido inalterado 

durante a execução de todos os ensaios foi o carregamento axial, padronizado para esta 

bateria de testes com um valor de tensão de 15 kPa.  

 

No intuito de se estabelecer um gradiente de voltagem padrão próximo a 1V/cm, a 

voltagem inicial aplicada aos eletrodos foi igual a 15 V para todos ensaios, uma vez que 

a altura máxima do corpo de prova para a presente configuração do sistema de 

carregamento era de 16 cm (este gradiente apresentou pequenas variações devido às 

pequenas diferenças apresentadas nas alturas iniciais de cada corpo de prova).  

 

Como prescrição inicial, definiu-se pela interrupção do ensaio quando duas leituras 

consecutivas do volume de água drenada, feitas através de uma bureta calibrada, 

permanecessem inalteradas durante um intervalo de 2 horas. Tal procedimento resultou 

em um tempo padrão de ensaio de 24 horas, que foi adotado, então, como referência 

para toda a série de ensaios. 
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5.2  _ Ensaio de Adensamento Estático Convencional (EC – F1) 

 

O ensaio EC – F1 foi realizado, sem aplicação de voltagem, ou seja, o processo de 

adensamento foi realizado apenas pela aplicação de um carregamento axial sob tensão 

constante de 15 kPa, utilizando-se apenas papel filtro como elemento filtrante. O tempo 

de duração do ensaio foi de 24 horas. Este ensaio foi executado para fins de correlação 

com os ensaios eletrocinéticos de adensamento do rejeito. Por não envolver alimentação 

de energia elétrica, são apresentadas somente neste caso as variações dos parâmetros do 

ensaio em termos de volumes de água drenada, poropressões e deformações axiais. 

 

A amostra de rejeito utilizada no ensaio é apresentada na Figura 5.1. Os teores de 

umidade inicial (wi) e final (wf) da amostra foram obtidos de acordo com os 

procedimentos da norma NBR-6457 (ABNT,1986), com as amostras mantidas em 

estufa por períodos de 24 horas, sob temperaturas entre 105º e 110º C. A partir dos 

resultados dos teores de umidade, foram determinadas as respectivas  porcentagens de 

sólidos (ψ). Os valores iniciais destes parâmetros para a amostra do rejeito relativa ao 

ensaio EC – F1 estão indicados na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Dados iniciais do corpo de prova do ensaio EC – F1. 

winicial (%) ψinicial (%) 

218,25 31,42 
 

 

Figura 5.1 – Amostra de rejeito utilizada no ensaio EC – F1. 
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5.2.1 – Volumes de Água Drenada 

 

O volume de água drenada foi registrado manualmente com o auxílio de uma bureta 

milimetrada, acoplada ao tubo drenagem da célula eletrocinética (Figura 5.2).  

 

 

Figura 5.2  – Volumes de água drenada x tempos no ensaio EC – F1. 

  

O volume total de água drenada durante o processo foi de 1579,0 ml. Após 24 horas de 

ensaio, o fluxo de água ainda se mantinha, embora em proporções muito reduzidas. 

  

5.2.2  _ Deformações Axiais 

 

Analogamente, a Figura 5.3 apresenta a evolução das deformações axiais do corpo de 

prova ensaiado sob uma tensão constante de 15 kPa.  A altura inicial do corpo de prova 

era de 16,0 cm e a deformação axial total obtida foi da ordem de 57,4% (para uma 

redução da espessura igual a 91,9mm).  Estes dados são interessantes na medida em que 

uma das hipóteses aventadas para futuras disposições de rejeitos na MBP é o 

lançamento de rejeitos pré-filtrados (como sobrecargas) sobre os rejeitos previamente 

depositados em forma de polpa em reservatórios de barragens de contenção. 
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Figura 5.3 – Deslocamentos axiais x tempos do corpo de prova do ensaio EC – F1. 

 

5.2.3  _ Poropressões 

 

Em função da condição de drenagem imposta no ensaio EC – F1 (drenagem livre pelo 

topo da amostra tendo apenas papel-filtro como elemento filtrante), as poropressões 

induzidas pelo carregamento axial será sempre nulas no topo e variáveis na base da 

amostra (Figura 5.4). 

 

 

Figura 5.4  – Poropressões de base e de topo do corpo de prova (Ensaio EC – F1). 
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O valor de poropressão medido na base da célula eletrocinética apresenta-se 

inicialmente com um valor acima do carregamento axial aplicado (15 kPa) tal fato se 

deve ao desnível existente entre o transdutor de pressão da base da célula e a válvula de 

drenagem por onde era executada a retirada da água drenada. 

 

5.2.4  _ Parâmetros Finais da Amostra Ensaiada 

 

Ao final do ensaio, foram realizadas as medidas do teor de umidade e porcentagem de 

sólidos, tomadas nas regiões central, do topo e de base da amostra. Os valores estão 

apresentados na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 – Dados finais do corpo de prova do ensaio EC – F1. 

região wfinal (%) ψfinal (%) 

Topo  78,95 55,88 
Centro 75,92 56,84 

Base 74,6 57,27 
 

O teor de umidade médio apresentado pela amostra de rejeito, após a realização do 

ensaio de adensamento, foi de 76,49%, sendo a porcentagem de sólidos média final de 

56,66%. Nota-se que estes valores são muito próximos às porcentagens de sólidos finais 

alcançadas nos períodos de 30 dias em baias de ressecamento e de secagem dos rejeitos 

no sistema de disposição real da MBP, que é da ordem de 60% (item 4.1.1), o que 

evidencia o enorme potencial de estabilização dos depósitos de rejeitos locais de bauxita 

por meio de sobrecargas. 

 

5.3  _ Ensaios de Adensamento Eletrocinético com Eletrodos de Cobre (AEC) 

 

Inicialmente, são apresentados os ensaios realizados com o catodo posicionado no topo 

da célula eletrocinética e, consequentemente, com o anodo na base da mesma. Essa 

configuração foi adotada em função da condição imposta de drenagem da água pelo 

topo da célula, e pela estimativa de fluxo eletrosmótico em direção ao catodo, conforme 

embasamento teórico convencional das técnicas de adensamento eletrocinético. 
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Contudo, na configuração compatível às condições de drenagem impostas previamente, 

constatou-se que, no decorrer dos ensaios, o fluxo de água ocorreu de forma 

predominante exatamente no sentido inverso, ou seja, no sentido do catodo para o 

anodo. O comportamento do rejeito estudado, sob campos elétricos externos, é atípico 

em relação aos aspectos convencionais do adensamento eletrosmótico.   

 

5.3.1  _ Dados Iniciais dos Ensaios 

 

Em dois dos ensaios tipo AEC, utilizou-se como elemento filtrante apenas papel filtro. 

No primeiro ensaio, designado como AEC – TF1, o catodo foi posicionado no topo da 

célula (símbolo T), enquanto no segundo, designado como AEC – BF2, o eletrodo de 

topo foi o anodo (símbolo B: catodo na base), mantendo-se sempre a drenagem pelo 

topo da célula eletrocinética. 

 

Outros dois ensaios, designados como AEC – TG1 e AEC – BG2, foram realizados com 

a inserção de um geotêxtil não tecido como elemento filtrante, adotando-se, no segundo, 

uma menor espessura do rejeito e uma voltagem menor, garantindo-se, porém, o mesmo 

gradiente de voltagem dos demais ensaios. As principais especificações e dados iniciais 

de cada ensaio AEC estão apresentados na Tabela 5.3.  

 

Tabela 5.3 – Especificações e dados iniciais dos ensaios tipo AEC. 

Ensaio 
Posição 

do catodo 
Elemento 
filtrante 

wi (%) ψinicial 

(%) 
Hi (cm) 

Voltagem 
(V) 

Grad. de 
voltagem  
(V/cm) 

TF1 topo papel filtro 208,73 32,39 16,00 15,00 0,94 
BF2 base papel filtro 222,04 31,06 15,70 15,00 0,96 
TG1 topo geotêxtil 223,33 30,94 15,70 15,00 0,96 
BG2 base geotêxtil 230,54 30,26 14,60 14,00 0,96 

 

Os teores de umidade inicial (wi) das amostras foram obtidos de acordo com o método 

descrito na NBR-6457 (ABNT,1986), com as amostras sendo mantidas em estufa por 24 

horas, sob temperaturas entre 105º e 110ºC. Com base nestes valores de umidades, 
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foram determinadas as correspondentes porcentagens de sólidos (ψ). Os gradientes de 

voltagem variaram entre 0,94 e 0,96 V/cm. 

 

O geotêxtil utilizado como material filtrante foi um geotêxtil de poliéster não tecido, 

com gramatura de 300 g/m2, resistência à tração longitudinal de 16 kN/m e resistência à 

tração transversal de 14 kN/m. Estes valores e de outras propriedades mecânicas e 

hidráulicas relevantes do geotêxtil utilizado nos ensaios estão indicados na Tabela 5.4 

(dados fornecidos pelo fabricante). 

 

Tabela 5.4 – 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 

 

 

5.3.2  _ Volumes de Água Drenada 

 

Os volumes de água drenada nos ensaios AEC – TF1 e AEC – BF2, em função do 

tempo, foram registrados manualmente por meio de uma bureta graduada, acoplada ao 

tubo de drenagem da célula eletrocinética. Os resultados obtidos estão apresentados na 

Figura 5.5. Após 11 horas dos ensaios, o fluxo eletrosmótico ficou bastante reduzido. 

 

No ensaio AEC – TF1, o volume total de água drenada foi de 1453 ml em 24 horas; 

tendo sido drenados 1231 ml nas primeiras 11 horas de ensaio, o que correspondeu a 

84,72% do volume total drenado. Similarmente, no ensaio AEC – BF2, o volume total 
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de água drenada foi de 1664,0 ml em 24 horas; tendo sido drenados 1621 ml, nas 

primeiras 11 horas de ensaio, o que correspondeu a 96,78 % do volume total drenado.  

 

 

Figura 5.5 – Volumes de água drenada x tempos, nos ensaios AEC – TF1 e AEC – BF2. 

 

Constata-se uma condição de drenagem cerca de 15% mais efetiva para o caso do AEC 

– BF2, em relação ao outro ensaio, ou seja, favorável à condição do catodo posicionado 

na base e não no topo da amostra.  Tem-se, portanto, condições bastante distintas em 

termos da evolução dos fluxos da água intersticial nos dois ensaios com polaridades 

invertidas (resultante de influências distintas dos fenômenos eletrocinéticos mobilizados 

em cada caso; por exemplo, pelas diferentes umidades iniciais). Assim, a adoção de 

uma inversão contínua de polaridade dos eletrodos em aplicações práticas tenderia a 

compensar e a uniformizar desempenhos tão distintos. 

 

A Figura 5.6 apresenta os resultados dos volumes de água drenada x tempos para os 

ensaios AEC – BF2 e AEC – BG2, ambos com o catodo como o eletrodo de base.  
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Figura 5.6 – Volumes de água drenada nos ensaios AEC – BF2, AEC – BG2 e EC – F1 

 

Como elemento filtrante, utilizou-se um papel filtro no primeiro ensaio e o geotêxtil não 

tecido no segundo ensaio. Como referido previamente, o ensaio AEC – BG2 foi 

realizado com uma menor espessura do rejeito e uma voltagem menor, garantindo-se, 

porém, o mesmo gradiente de voltagem dos demais ensaios. Para fins de comparação, 

incluiu-se no gráfico a evolução dos volumes drenados para o rejeito sem carregamento 

elétrico (ensaio EC – F1). 

 

A concordância inicial das curvas mostra que, na fase inicial, a drenagem é tipicamente 

condicionada pelo carregamento axial; os efeitos dos processos eletrocinéticos no 

adensamento do rejeito tornam-se evidentes cerca de uma hora após o início dos ensaios 

e se mostram essencialmente similares nas horas seguintes, independentemente do 

elemento drenante adotado (papel filtro ou geotêxtil não tecido). Somente após cerca de 

7h de duração do ensaio, os volumes de água drenada começam a ser distintos nos dois 

casos, tendendo a uma estabilização final mais rápida para o ensaio com geotêxtil (cerca 

de 93%  contra 88% da água total drenada do ensaio com papel filtro, ao final de 8h de 
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ensaio).  Os volumes totais de água drenada foram de 1579 ml para o ensaio EC – F1, 

1664 ml para o ensaio AEC – BF2 e 1494 ml para o ensaio AEC – BG2.  

 

Análises comparativas similares foram feitas a partir dos ensaios AEC – TF1 e AEC –

TG1, ambos com o catodo como o eletrodo de topo (Figura 5.7). Apesar das curvas 

volumes de água drenada x tempos apresentarem padrões semelhantes, percebe-se que a 

distinção entre as curvas do ensaio, utilizando-se diferentes elementos filtrantes, tende a 

ocorrer bem mais cedo que o observado nos ensaios anteriores (cerca de apenas duas 

horas após o início dos ensaios).  Estes efeitos traduzem a superposição dos efeitos da 

inversão da polaridade dos eletrodos e da maior diferença entre as umidades iniciais das 

amostras nestes ensaios. O volume total de água drenada no ensaio AEC – TF1 foi de 

1453 ml, valor que chegou a 1570 ml para o ensaio AEC –TG1 (cerca de 71% de 

drenagem da água total no primeiro contra 82% no segundo ensaio, considerando um 

período de 8 horas de ensaio). Por outro lado, os resultados evidenciam ainda que os 

volumes de água drenada, obtidos no ensaio eletrocinético com papel filtro como 

elemento filtrante, foram inclusive menores que os volumes drenados no caso do ensaio 

sob adensamento convencional. 

 

Figura 5.7 – Volumes de água drenada nos ensaios AEC – TF1, AEC – TG1 e EC – F1 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

V
o

lu
m

e
 d

e
 á

g
u

a
 d

re
n

a
d

a
 (

m
l)

Tempo (horas)

Volume de água drenada 

AEC-TG1

AEC-TF1

EC-F1



119 

 

A Figura 5.8 apresenta a comparação das curvas volumes de água drenada x tempos 

para todos os ensaios realizados. 
 

 

Figura 5.8 – Volumes de água drenada x tempos nos ensaios AEC realizados. 

 

A comparação integrada de todos os resultados em termos de volumes de água drenada 

mostra que as faixas limites inferiores foram obtidas para os ensaios AEC – TF1 e AEC 

– BG2.  No primeiro caso, a amostra apresentava menor umidade inicial e maior taxa de 

sólidos, demonstrando, assim, a grande influência do teor de umidade inicial do resíduo 

para o processo de adensamento eletrosmótico. No segundo caso, a quantidade de água 

foi menor por se tratar de amostra com menor espessura que as demais. 

 

Os ensaios AEC – BF2 e AEC – TG1 forneceram os maiores volumes de água drenada 

segundo curvas com padrões essencialmente paralelos ao longo de todo o ensaio, de 

modo aparentemente independente da natureza do elemento filtrante e com maior 

eficiência, no conjunto dos ensaios realizados, para o caso de catodo posicionado como 

eletrodo de base. 
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5.3.3 – Teores de Umidade Finais  

 

A Figura 5.9 apresenta os estados de consistência do rejeito ensaiado, antes e após o 

processo de adensamento eletrocinético.  

 

Figura 5.9 – Estados de consistência da amostra do rejeito ensaiado antes e após o 
ensaio de adensamento eletrocinético. 

 
A Tabela 5.5 apresenta os teores de umidade e as porcentagens finais de sólidos dos 

ensaios AEC realizados; os teores de umidade final (wf) foram obtidos de acordo com os 

procedimentos da norma NBR-6457 (ABNT,1986). 

 
Tabela 5.5 – Teores de umidade e porcentagens finais dos ensaios AEC realizados 

Ensaio 
Posição 

do 
catodo 

wi (%) ψinicial 

(%) 

Teor de umidade final 
(wf) (%) 

Porcentagem de sólidos 
final (ψfinal) (%) 

Topo Centro  Base Topo Centro  Base 
TF1 topo 208,73 32,39 76,45 84,23 92,64 56,68 54,26 51,92 
BF2 base 222,04 31,06 70,00 69,30 65,70 58,82 58,94 60,35 
TG1 topo 223,33 30,94 74,00 75,70 83,88 57,48 56,92 54,38 
BG2 base 230,54 30,26 73,19 69,63 67,51 57,74 58,95 59,70 

 

 

Constata-se que os teores de umidade final das amostras foram crescentes da base para 

o topo da amostra nos ensaios tipo B (com o catodo posicionado na base da amostra) e 

decrescentes da base para o topo nos ensaios tipo T (com o catodo posicionado no topo 

da amostra). Este comportamento ocorreu independentemente do valor do teor inicial da 

umidade do corpo de prova. Estas condições mostram que o fluxo geral induzido pelos 

fenômenos eletrocinéticos no rejeito de bauxita da MBP ocorreu sempre no sentido 
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catodo – anodo, independentemente das diferentes condições de contorno dos eletrodos 

adotadas nos ensaios. Este comportamento ficou evidente ao final dos ensaios BF2 e 

BG2, com as amostras claramente mais secas na base da célula (Figura 5.10). 

 

O fato do fluxo eletrosmótico estabelecer-se em maiores proporções no sentido do 

catodo para o anodo, se deve a mineralogia do rejeito e ao pH inicial do mesmo. Como 

especificado anteriormente o material usado nos experimentos apresenta grandes 

quantidades de caulinita, goethita, gibbsita e hematita. Esses minerais apresentam carga 

superficial dependente do pH da solução onde se encontram. De acordo com Mendonça 

(2000), nos solos pH dependentes, uma mesma posição do colóide poderá ser 

responsável por carga negativa (elevado pH), por nenhuma carga (pH intermediário) ou 

por carga positiva (baixo pH).  Dessa forma como o pH do rejeito apresenta-se 

inicialmente ácido, a carga superficial desses minerais apresentará carga positiva, 

desencadeando assim, um processo de troca aniônica no meio, disponibilizando uma 

maior proporção de cátions (íons positivos) no fluido intersticial, resultando em um 

fluxo no sentido catodo-anodo, verificado durante os experimentos.  

 

Figura 5.10 – Amostra no final do ensaio AEC – BF2. 
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Durante a realização dos ensaios eletrocinéticos, foram observados diferentes padrões 

de trincas ao longo das amostras em processo contínuo de adensamento, em função das 

diferentes condições de fluxo da água intersticial, induzidos pelo carregamento estático 

φhr (tensão de 15 kPa) e pelo campo elétrico externo aplicado φec (Figura 5.11). Estas 

trincas tenderam a ser predominantemente paralelas à direção dos fluxos da água 

intersticial para os ensaios com o catodo como eletrodo de topo e predominantemente 

normais ao fluxo para os ensaios com o catodo como eletrodo de base (Figura 5.12). 
 

 

Figura 5.11 – Formação de trincas e condições de fluxo nas amostras ensaiadas. 

 

Figura 5.12 – Formação de trincas: (a) ensaio AEC – TF1; (b) ensaio AEC – BF2 
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As trincas nos corpos de prova com o catodo no topo da célula tenderam a surgir na 

região próxima ao centro da amostra, desaparecendo à medida que ocorria o avanço do 

adensamento. As trincas nos corpos de prova com o catodo na base da célula tenderam a 

aparecer em regiões diametralmente opostas, que eventualmente se mantinham até o 

final dos ensaios. Na região das trincas, os teores de umidade assumiam localmente os 

valores máximos medidos nos ensaios (valor máximo de 99,61% para uma porcentagem 

de sólidos final de 50,1%). 

 

5.3.4 – Deformações Axiais e Poropressões Induzidas 

 

A Figura 5.13 apresenta os resultados das deformações axiais medidas dos corpos de 

prova durante os ensaios AEC realizados, que constituem a resposta direta das variações 

volumétricas das amostras em função dos volumes de água drenada.  

 

 

Figura 5.13 – Deslocamentos axiais x tempos nos ensaios AEC realizados. 
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A variação volumétrica total da amostra de rejeito no ensaio AEC – BF2 pode ser 

visualizada na Figura 5.14. 

 

  

Figura 5.14 – Variações volumétricas do corpo de prova no ensaio AEC – BF2 

 

 

A Tabela 5.6 apresenta os valores finais das variações de altura (∆H) e das deformações 

axiais ε (expressas em porcentagem) dos corpos de prova dos ensaios AEC realizados, 

correlacionados ao valor da deformação axial final obtida no ensaio de adensamento 

convencional EC – F1. Com exceção do ensaio TF1 que apresentou um desempenho 

discrepante (como já evidenciado pelos resultados do ensaio em termos dos volumes de 

água drenada), todos os demais ensaios propiciaram deformações finais equivalentes e 

da mesma ordem de grandeza do valor obtido no ensaio de adensamento convencional 

(deformações finais na faixa de 57% a 59%). 
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Tabela 5.6 – Deformações axiais totais dos corpos de prova dos ensaios AEC 

Ensaio wi (%) Hi (cm) ΔH (mm) ε (%) 

EC – F1 218,25 16,00 91,9 57,4 

TF1 208,73 16,00 77,6 48,5 

BF2 222,04 15,70 90,4 57,6 

TG1 223,33 15,70 91,4 58,2 

BG2 230,54 14,60 86,4 59,2 

 

Os valores das poropressões registrados pelos transdutores, posicionados no topo e na 

base da célula eletrocinética, foram obtidos diretamente do sistema de aquisição de 

dados e exportados para uma planilha Excel para representação gráfica. Em função das 

condições de drenagem adotadas nos ensaios, as poropressões de topo foram sempre 

nulas, ao passo que as poropressões da base mostraram a evolução de valores conforme 

indicado na Figura 5.15.  
 

 

Figura 5.15 – Poropressões de base x tempos nos ensaios AEC realizados. 
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Os resultados mostram variações substanciais das poropressões na base da célula nos 

ensaios eletrocinéticos, em relação ao ensaio de adensamento convencional (fluxo 

ascendente no interior da célula como efeito exclusivo da tensão de carregamento de 15 

kPa). Os valores nulos das poropressões indicam apenas o final das poropressões 

positivas (limite de leitura dos transdutores), presumindo-se que a partir desse ponto 

desenvolvam-se poropressões negativas conforme exposto no capítulo 2. 

 

O comportamento das curvas ratifica a condição mais favorável do arranjo com o 

catodo posicionado como eletrodo de base (ensaios AEC – BF2 e AEC – BG2). Nestes 

ensaios, por exemplo, as poropressões foram zeradas para intervalos de ensaio entre 8 e 

9 horas, ao passo que, no ensaio AEC – TG1, este tempo foi aproximadamente de 17 

horas. 

 

Por outro lado, o geotêxtil não tecido utilizado propiciou um melhor desempenho da 

interface filtrante no processo de redução das poropressões, para ambas as condições de 

fronteira adotadas nos ensaios. Nos dois ensaios com geotêxtil, foram obtidas ainda as 

maiores deformações finais dos corpos de prova ensaiados e uma melhor distribuição 

dos fluxos através das amostras do rejeito.  

 

5.3.5 – Corrente Elétrica 

 

As variações da intensidade de corrente elétrica nos eletrodos, para todos os ensaios 

AEC realizados, foram medidas por meio de um multímetro e plotadas graficamente em 

planilha Excel (Figura 5.16). 

 

As intensidades da corrente no circuito elétrico são decrescentes ao longo do tempo 

devido ao aumento contínuo da resistividade do solo, induzido pelos decréscimos de 

umidade, aparecimento de trincas internas no interior do solo e aumento da resistência 

dos eletrodos com os efeitos crescentes da corrosão dos mesmos. Esta tendência é 

particularmente importante na fase inicial do ensaio, pelas perdas da continuidade das 

interfaces rejeito – eletrodos. A presença do geotêxtil não tecido atuou no sentido de 

minimizar os efeitos desta tendência inicial, retardando o processo de perdas de tensões 

e correntes induzidas durante os ensaios eletrocinéticos. 
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Figura 5.16 – Intensidades de corrente elétrica x tempos nos ensaios AEC realizados. 

 

Os valores iniciais e finais das correntes medidas nos ensaios (em mA) estão dados na 

Tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7 – Valores iniciais e finais de corrente elétrica nos ensaios AEC realizados. 

Ensaio iinicial (mA) ifinal (mA) 

TF1 5,24 2,29 

BF2 4,56 1,74 

TG1 5,08 1,14 

BG2 3,46 1,73 

 

Os valores iniciais de corrente elétrica foram maiores nos ensaios tendo o catodo como 

eletrodo de topo. A maior queda de corrente foi medida no ensaio TG1, utilizando-se 

geotêxtil como elemento filtrante no topo da célula (uma redução de cerca de 77,5% da 

intensidade da corrente elétrica), ao passo que  a menor variação de intensidade de 

corrente ocorreu no ensaio BG2, utilizando-se geotêxtil como elemento filtrante e com o 
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catodo como eletrodo de base da célula (redução de 50% da intensidade da corrente 

elétrica durante todo o ensaio). 

 

5.3.6 – Análise Química da Água Drenada 

 

De forma similar às análises químicas efetuadas para o rejeito (Capítulo 4) e usando-se 

o mesmo Espectrômetro de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP) 

do Laboratório de Geoquímica da Universidade Federal de Ouro Preto, procedeu-se à 

análise química da água drenada durante os ensaios realizados neste trabalho, sendo 

uma proveniente de ensaio de adensamento convencional (EC – F1) e outra de ensaio de 

adensamento eletrosmótico (AEC – BG2).  

Tais análises foram feitas no intuito de se comparar as modificações na composição 

química da água ocasionada pela atuação dos fenômenos eletrocinéticos. Em ambos os 

ensaios, foram utilizadas amostras de água extraídas durante os primeiros trinta minutos 

dos ensaios. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 5.8. 

 

Tabela 5.8 – Análise química da água drenada nos ensaios EC – F1 e AEC – BG2. 

Elemento 
Concentração (µg/L) 

Ensaio EC – F1 Ensaio AEC – BG2 

Ba - bário 1,13 3,1 

Ca - cálcio 0, 978 2,36 

Cu - cobre 13,3 3952 

K - potássio 1,16 1,18 

Mg - magnésio 0, 0397 0, 0963 

Mn - manganês      8,06 23,1 

Na - sódio 4,57 1,9 

Ni - níquel 24,9 18,8 

P - fósforo   < LQ (0, 0919) 0, 282 

S - enxofre 0, 187 0, 769 

Si - silício 0, 529 0, 917 

Sr - estrôncio 4,53 11,2 

Zn - zinco        10,7 88,8 

LQ – Limite de Quantificação  
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Comparando-se as análises químicas realizadas no rejeito e nas amostras de água 

drenada, percebe-se uma discrepância quanto à presença dos elementos: cobre, níquel e 

silício, sendo verificada a presença desses apenas nos ensaios com água. A ausência do 

elemento silício na análise do rejeito se deve à preparação das amostras para o ensaio; a 

amostra, seca ao ar, ao ser solubilizada em ácido fluorídrico (HF),  resulta na eliminação 

por evaporação do silício.  

 

O aumento exponencial da concentração de cobre na segunda análise é resultado direto 

dos elevados efeitos de corrosão dos eletrodos de cobre utilizados nos ensaios de 

adensamento eletrocinético. Com efeito, no ensaio de adensamento convencional por 

ação apenas do carregamento axial, a concentração de cobre foi de 13,3 µg/L de água. 

No ensaio de adensamento eletrocinético, por sua vez, essa concentração passou para 

3952 µg/L, sendo tal concentração aproximadamente 298 vezes maior que a do ensaio 

anterior. 

 

As variações nas concentrações de determinados elementos químicos na água drenada 

dá-se devido à migração iônica resultante da diferença de potencial aplicada (Capítulo 

2) ou devido às trocas catiônicas ocorridas durante o processo de adensamento 

eletrosmótico. A avaliação completa das concentrações finais destes elementos em 

solução aquosa constitui um procedimento bastante complexo, incorporando efeitos 

conjugados de campos elétricos externos, efeitos de decantação e influência das 

condições de contorno adotadas nos ensaios (no ensaio AEC – BG2, por exemplo, foi 

utilizada uma interface de geotêxtil como filtro na execução do ensaio). 

 

Durante os processos eletrocinéticos, devido aos efeitos das reações de hidrólise, os íons 

hidroxila (OH-), formados nas proximidades do catodo, combinam-se com os cátions 

presentes na água intersticial, gerando gás hidrogênio (H2). Assim, como a concentração 

destes íons tende a ser maior nas vizinhanças do catodo, o ambiente tende a se tornar 

básico (condição observada nos ensaios TF1 e TG1, com o catodo na interface de 

drenagem). O ensaio TF1 apresentou nesta região valores de pH próximos de 10, 

enquanto que o ensaio TG1, o pH da água chegou a 9,7. Por outro lado, a concentração 

dos íons hidrogênio tende a gerar meios ácidos nas proximidades do anodo (condição 
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observada nos ensaios BF2 e BG2, com o anodo na interface de drenagem). Os valores 

do pH da água nesta região foram praticamente invariáveis durante os ensaios, atingindo 

valores máximos de 5,17 para o ensaio BG2 (implicando nas elevadas taxas de corrosão 

do eletrodo indicadas na Tabela 5.7) e de 5,4 para o ensaio BF2. 

 

As medições de pH da água drenada nos ensaios de adensamento eletrocinético foram 

feitas com equipamento pHmetro Digimed DM-22 VI.2, cuja prévia calibração foi 

efetuada com as soluções tampão Digimed – pH 4,0 e 7,0 e 228 mV (Eh). Os resultados 

estão apresentados na Figura 5.17.  

 

 

Figura 5.17 – Valores de pH x tempos nos ensaios AEC realizados. 

 

5.3.7 –  Coeficientes de Permeabilidade Eletrosmótica (ke) 

 

Os coeficientes de permeabilidade eletrosmótica foram determinados com base na 

equação 2.15, reescrita abaixo, dada por 
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Com o fluxo eletrosmótico (qa) sendo dado em m3/s, o gradiente elétrico ie em V/m e a 

área transversal 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 as deformações sofridas pelo corpo de prova 

durante os ensaios, uma vez que os gradientes elétricos são função do tempo (expressos 

no gráfico em escala logarítmica) , bem como as taxas de fluxo eletrosmótico.  

 

Os coeficientes de permeabilidade eletrosmótica decrescem rapidamente com o tempo 

(Figura 5.18), em função das perdas contínuas de voltagem na interface dos eletrodos 

com o solo ao longo dos ensaios. Em todos os ensaios, os valores finais de ke tenderam 

a uma faixa de valores similares, cerca de 18h após o início dos ensaios. A curva ke x 

tempos do ensaio BG2 apresenta uma descontinuidade no intervalo entre 17h e 18h, 

devido ao fato de que, neste intervalo de tempo, não houve fluxo de água. 

 

 

Figura 5.18 – Valores de ke x tempos nos ensaios AEC realizados. 

 

Como os valores dos volumes de água drenada e, consequentemente, das vazões, eram 

registrados manualmente, em alguns períodos noturnos não foram efetuadas leituras. 
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Assim, os valores das vazões foram ajustados e admitidos constantes nestes intervalos 

de tempo, o que justifica os patamares das leituras observados nos gráficos da Figura 

5.18. Os valores iniciais dos coeficientes de permeabilidade eletrosmótica obtidos nos 

ensaios AEC realizados (na faixa entre 7,6 a 9,4 x 10-8 m2/V.s) estão indicados na 

Tabela 5.9. 

 

Tabela 5.9 – Valores iniciais dos coeficientes de permeabilidade eletrosmótica dos 
                          ensaios AEC realizados. 
 

Ensaio ke (m
2
/V.s) 

TF1 8,15E-08 

BF2 8,79E-08 

TG1 7,63E-08 

BG2 9,48E-08 

 

Os valores dos coeficientes de permeabilidade eletrosmótica obtidos para o rejeito 

ensaiado (7,6 a 9,4 x 10-8 m2/V.s), apresentam-se pelo menos 10 vezes maiores do que 

os valores obtidos para esse parâmetro em trabalhos com solos brasileiros, 10-11 m2/V.s 

(Velten, 2008) e 10-9 m2/V.s (Schmidt, 2004). 

 

5.4  _ Ensaio de Adensamento Eletrocinético com Eletrodos de Aço (AEX) 

 

Um ensaio de adensamento eletrocinético adicional visou analisar a influência relativa 

da natureza dos eletrodos no processo geral. Nesta concepção, adotando-se a mesma 

configuração do ensaio AEC – BF2, procedeu-se à substituição dos eletrodos de cobre 

por aço inox, e repetiu-se o ensaio.  

 

Neste novo ensaio, designado como AEX – BF2, o catodo foi posicionado na base da 

célula (símbolo B), utilizou-se papel filtro (F) como elemento drenante e foi mantida a 

drenagem pelo topo da célula eletrocinética. Analogamente aos ensaios anteriores, foi 

aplicado um carregamento axial de 15 kPa à amostra, bem como uma diferença de 

potencial elétrico entre os eletrodos de 15 V, `correspondente a um gradiente elétrico 

inicial de 0,94 V/cm. As principais especificações e os dados iniciais do ensaio AEX 

estão apresentados na Tabela 5.10.  



133 

 

Tabela 5.10 – Especificações e dados iniciais do ensaio tipo AEX. 

Ensaio 
Posição do 

catodo 
Elemento 
filtrante 

wi (%) ψinicial 

(%) 
Hi 

(cm) 
Voltagem 

(V) 

Grad. de 
voltagem  
(V/cm) 

BF2-X base papel filtro 218,85 31,36 16 15 0,94 

 

5.4.1 – Volumes de Água Drenada 

 

Os volumes de água drenada no ensaio AEX – BF2, em função do tempo, foram 

registrados manualmente e os resultados obtidos estão apresentados na Figura 5.19. O 

volume total de água drenada durante o processo foi de 1641,52 ml, sendo que 96,78 % 

do volume total ocorreram nas primeiras 12 horas de ensaio.  

 

A Figura 5.20 apresenta as comparações da curva ‘volumes de água drenada x tempos’ 

do ensaio AEX – BF2 com as curvas similares dos ensaios AEC – BF2 (eletrodos de 

cobre) e EC – F1 (adensamento convencional). A completa concordância das curvas 

observadas para os dois primeiros ensaios evidencia que o processo não foi influenciado 

pela natureza do eletrodo. Em 8h, o ensaio BF2 – X drenou 86% do volume total de 

água, valor muito próximo ao drenado no ensaio BF2 – X no mesmo período (88%). 

 

Figura 5.19 – Volumes de água drenada x tempos no ensaio AEX – BF2. 
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Figura 5.20 – Volumes de água drenada x tempos (ensaios AEX/AEC – BF2 e EC – F1) 

 

A Tabela 5.11 apresenta a comparação dos valores dos parâmetros iniciais de cada um 

destes ensaios e os volumes totais de água drenada durante dos mesmos.  

 

Tabela 5.11 – Correlação de dados dos ensaios AEX/AEC – BF2 e EC – F1 

Ensaio Volume total de água drenada (ml) wi (%) ψi (%) Hi (cm) 

EC – F1 1579 218,25 31,42 16,00 

BF2 – C 1664 222,04 31,06 15,70 

BF2 – X 1642 218,85 31,36 16,00 
 

 

5.4.2  – Teores de Umidade Finais  

 

Ao final do ensaio, foram realizadas as medidas do teor de umidade e porcentagem de 

sólidos, tomadas nas regiões central, do topo e de base da amostra. Os valores estão 

apresentados na Tabela 5.12. 
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Tabela 5.12 – Dados finais do corpo de prova do ensaio AEX – BF2. 

região wfinal (%) ψfinal (%) 

Topo  71,9 58,17 
Centro 69,45 59,01 

Base 68,14 59,47 
 

Constata-se que os teores de umidade final das amostras foram crescentes da base para 

o topo da amostra no ensaio realizado com eletrodos de aço (com o catodo posicionado 

na base da amostra) ratificando, mais uma vez, a condição geral do fluxo eletrocinético 

do rejeito de bauxita da MBP no sentido catodo – anodo. O teor médio da umidade final 

do rejeito foi de 69,83%, para uma porcentagem média de sólidos final de 58,89%. 

 

5.4.3  _ Deformações Axiais e Poropressões Induzidas 

 

A Figura 5.21 apresenta os resultados das deformações axiais medidas no corpo de 

prova durante o ensaio AEX – BF2.  
 

 

Figura 5.21 – Deslocamentos axiais x tempos no ensaio AEX – BF2. 
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A altura inicial do corpo de prova foi 16,0 cm. A deformação axial total medida no 

ensaio foi de 56,3% (para uma redução total de altura igual a 90,0 mm), praticamente 

igual à apresentada pelo ensaio similar com eletrodos de cobre (correspondente a uma 

deformação total de 57,6%). Como no ensaio anterior, a maior parte da deformação do 

corpo de prova ocorreu durante as primeiras 12 horas de ensaio, resultado do declínio 

do fluxo eletrosmótico durante o ensaio. 

 

Os valores das poropressões registrados pelos transdutores, posicionados no topo e na 

base da célula eletrocinética, foram obtidos diretamente do sistema de aquisição de 

dados e estão apresentados na Figura 5.22. 

 

 

Figura 5.22 – Poropressões de base e de topo x tempos no ensaio AEX – BF2. 
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(eletrodos de cobre) e EC – F1 (adensamento convencional) e estas correlações são dada 
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poropressões de base essencialmente equivalentes. Analogamente, os valores nulos das 

poropressões indicam apenas o final das poropressões positivas (limite de leitura dos 

transdutores). 

 
   

 

Figura 5.23 – Poropressões na base x tempos (ensaios AEX/AEC – BF2 e EC – F1) 

 

 

5.4.4  _ Corrente Elétrica 

 

As variações da intensidade de corrente elétrica no sistema durante o ensaio AEX – BF2 

estão apresentadas na Figura 5.24, correlacionadas com os resultados do ensaio AEC – 

BF2, mostrando comportamentos similares. A corrente inicial medida neste ensaio foi 

de 4,12 mA, com valores continuamente decrescentes até um valor final de corrente 

elétrica de 1,57 mA (correspondentes a uma corrente inicial de 4,56 mA e corrente final 

de 1,74 mA no ensaio AEC – BF2). 
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Figura 5.24 – Intensidades de corrente elétrica x tempos nos ensaios AEX/AEC – BF2  

 

5.4.5  _  pH da Água Drenada e Coeficiente de Permeabilidade Eletrosmótica 

 

De todos os ensaios realizados neste estudo, o ensaio AEX – BF2 foi o que apresentou 

valores mais ácidos de água drenada, conforme mostrado na Figura 5.25. Neste ensaio, 

os valores mínimos de pH foram da ordem de 3,0. 

 

O coeficiente de permeabilidade eletrosmótica foi calculado de maneira análoga à 

descrita nos ensaios anteriores, e os valores registrados durante o ensaio AEX – BF2 

estão mostrados na Figura 5.26.  
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Figura 5.25 – Valores de pH x tempos nos ensaios AEC e AEX realizados.  

 

 

Figura 5.26 – Valores de ke x tempos no ensaio AEX – BF2. 
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

6.1 - Conclusões 

 

O processo de adensamento eletrosmótico de solos e resíduos industriais varia de 

acordo as singularidades apresentadas por cada projeto, em função da mineralogia do 

solo, composição química do fluido intersticial, arranjo dos eletrodos e condições de 

contorno de drenagem. Sendo assim, a elaboração de projetos, que utilizam fenômenos 

eletrocinéticos como aceleradores do processo de adensamento de solos e resíduos de 

mineração, requer análises prévias em laboratório visando estabelecer diretrizes gerais 

para a sua aplicação em problemas reais. 

 

É relevante considerar a complexidade dos fenômenos eletrocinéticos em resíduos 

processados em uma planta industrial, tipificados por processos de cominuição e de 

incorporação de aditivos químicos diversos nos diferentes estágios da operação. No 

caso particular dos rejeitos de bauxita da MBP (Paragominas/PA), são gerados resíduos 

muito finos (partículas menores do que 400#) que são tratados em espessadores 

convencionais e aditivados com floculantes sintéticos para ajustes de pH e otimização 

dos processos de adensamento. A conjugação dos efeitos do adensamento incorporando 

estes aditivos, uma sobrecarga de 15 kPa e a aplicação de um campo elétrico externo da 

ordem de 0,95 V/cm, induziram um fluxo eletrosmótico no sentido catodo – anodo, 

independentemente das diferentes posições e naturezas dos eletrodos (com a drenagem 

sempre efetuada pelo eletrodo superior do arranjo). 

 

 Tal condição de fluxo é oposta ao fluxo eletrosmótico comumente observado, resultado 

da mineralogia apresentada pelo rejeito utilizado bem como de seu pH, fato já 

observado em outras pesquisas relativas a problemas de descontaminação de solos 

(Souza, 2002). Conclui-se, portanto, que, nas análises do adensamento eletrosmótico de 

resíduos industriais, há que se considerar distintamente o processo eletrosmótico em si 
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dos fenômenos eletrocinéticos como um todo, de forma a incorporar os efeitos 

conjugados de eletroforese e/ou migração iônica. 

 

A presente pesquisa teve por objetivo principal o desenvolvimento de um equipamento 

de laboratório capaz de viabilizar os estudos prévios do comportamento eletrocinético 

de resíduos da mineração em processos de adensamento. O equipamento projetado e 

desenvolvido neste estudo permite uma grande versatilidade dos ensaios, incluindo-se a 

utilização de eletrodos de naturezas distintas, aplicação de carregamentos externos e a 

adoção de diferentes condições de contorno de drenagem das amostras em teste.  

 

Os ensaios realizados validaram a funcionalidade e a operacionalidade do equipamento 

para aplicações em solos, rejeitos e outros resíduos industriais. Os resultados obtidos 

foram pertinentes, representativos das condições inerentes aos fenômenos de natureza 

eletrocinética, passíveis de repetibilidade e de confrontação direta entre si. As grandezas 

medidas foram tensões de carregamento, voltagens e gradientes de voltagem, volumes 

de água drenada, poropressões de topo e de base, deformações axiais, intensidades de 

corrente elétrica, pH da água drenada e coeficientes de permeabilidade eletrosmótica. 

Todos os resultados aferidos mostraram-se compatíveis com demais trabalhos 

desenvolvidos na área, apresentado valores consistentes que permitem a validação do 

equipamento confeccionado.  

 

A campanha experimental realizada incluiu uma série de ensaios tipo AEC, mediante a 

utilização de eletrodos de cobre com arranjos com inversão de polaridade (ensaios tipo 

T e B) e com utilização de papel filtro ou geotêxtil não tecido como elemento drenante 

(ensaios tipo F e G, respectivamente) e um ensaio AEX, utilizando-se eletrodos de aço 

inox com a mesma configuração dos eletrodos de cobre. As principais conclusões 

relativas a estes estudos foram as seguintes: 

 

 Os ensaios AEC – BF2 e AEC – TG1 forneceram os maiores volumes de água 

drenada segundo curvas com padrões essencialmente paralelos ao longo de todo 

o ensaio, de modo aparentemente independente da natureza do elemento filtrante 
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e com maior eficiência, no conjunto dos ensaios realizados, para o caso de 

catodo posicionado como eletrodo de base; 

 

 Durante a realização dos ensaios eletrocinéticos, foram observados diferentes 

padrões de trincas ao longo das amostras em processo contínuo de adensamento, 

em função das diferentes condições de fluxo da água intersticial; 

 

 Com exceção do ensaio AEC–TF1, que apresentou um desempenho discrepante, 

todos os demais ensaios induziram deformações finais equivalentes e da mesma 

ordem de grandeza do valor obtido no ensaio de adensamento convencional 

(deformações finais na faixa de 57% a 59%); 

 

 O geotêxtil não tecido propiciou um melhor desempenho da interface filtrante no 

processo de redução das poropressões, para ambas as condições de fronteira 

adotadas nos ensaios AEC. Nos dois ensaios com geotêxtil, foram obtidas ainda 

as maiores deformações finais dos corpos de prova ensaiados e uma melhor 

distribuição dos fluxos através das amostras do rejeito; 

 

 As análises químicas realizadas no rejeito e nas amostras de água drenada 

mostraram  discrepância quanto à presença dos elementos cobre, níquel e silício, 

presentes apenas na água drenada dos ensaios; 

 

 Os coeficientes de permeabilidade eletrosmótica decresceram rapidamente com 

o tempo, em função das perdas contínuas de voltagem na interface dos eletrodos 

com o solo ao longo dos ensaios; os valores iniciais dos coeficientes de 

permeabilidade eletrosmótica obtidos nos ensaios AEC ficaram na faixa entre 

7,6 a 9,4 x 10
-8

 m
2
/V.s, apresentando-se superiores em pelo menos uma ordem 

de grandeza do que os parâmetros obtidos em trabalhos desenvolvidos com solos 

brasileiros (Schimidt, 2004; Velten, 2008); 

 

 Os resultados obtidos no ensaio AEX mostraram discrepância entre os eletrodos 

nos fenômenos eletrocinéticos avaliados para o rejeito estudado apenas no 

desenvolvimento do pH, sendo estabelecida uma concordância geral dos 
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resultados nos demais parâmetros avaliados nos ensaios homólogos AEC – BF2 

e AEX – BF2. 

 

 A análise dos fenômenos eletrocinéticos no processo de adensamento deve ser 

embasada em várias propriedades fisioquímicas do material estudado; desta 

forma, os resultados apresentados neste trabalho têm caráter preliminar e de 

validade exclusiva para o rejeito de bauxita estudado; embora os princípios e 

premissas aqui abordados tenham validade geral, há que se ter os devidos 

cuidados em termos da generalização destas conclusões para quaisquer rejeitos 

de mineração. 

 

 

6.2 – Sugestões para futuras pesquisas 

 

 Realização de ensaios, aplicando diferentes valores de carregamento e gradientes 

de voltagem para aferição do comportamento eletrocinético no adensamento de 

diferentes rejeitos de mineração; estes ensaios podem ser realizados utilizando-

se diferentes tipos de material dos eletrodos e diferentes condições de contorno 

de drenagem; 

 

 Realização de ensaios com inversão contínua de polaridade dos eletrodos, 

visando aferir a possibilidade de acelerar e/ou homogeneizar ao longo de todo o 

domínio da amostra os efeitos do adensamento eletrocinético; 

 

 Avaliar o gasto energético no processo de adensamento eletrosmótico de 

resíduos de mineração, para diferentes valores de gradientes de voltagem, tipos 

de material dos eletrodos e condições de contorno de drenagem;  

 

 Realização de ensaios utilizando-se circulação de água no interior do corpo de 

prova, verificando-se a influência de gradientes hidráulicos aplicados durante o 

processo; 

 



144 

 

 Realização de ensaios com a utilização de soluções catalisadoras que minimizem 

os efeitos das variações dos valores do pH nas regiões dos eletrodos, analisando-

se a influência destas soluções no processo de corrosão dos eletrodos e na 

eficiência do processo de adensamento eletrocinético; 

 

 Realização de ensaios para fins de avaliação das alterações das propriedades 

físico-químicas de rejeitos de mineração (de rejeitos industriais de maneira 

geral) no comportamento eletrocinético destes materiais sob adensamento. 
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