Jonathan Leandro Martins Reis

ELETROPERFILAGEM DO DESAGUAMENTO DE GRANÉIS
Volume I

Ouro Preto, MG
2016

ELETROPERFILAGEM DO DESAGUAMENTO DE GRANÉIS
Volume I

Autor: JONATHAN LEANDRO MARTINS REIS
Orientador: Prof. Dr. JOSÉ AURÉLIO MEDEIROS DA LUZ

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação do Departamento de Engenharia de
Minas da Escola de Minas da Universidade
Federal de Ouro Preto, como parte integrante
dos requisitos para obtenção do título de
Mestre em Engenharia Mineral.

Área de concentração:
Tratamento de Minérios

Ouro Preto/MG
Março de 2016

Universidade Federal de Ouro Preto – http://www.ufop.br
Escola de Minas – http://www.em.ufop.br
Departamento de Engenharia de Minas – www.demin.ufop.br
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral – www.ppgem.ufop.br
Campus Morro do Cruzeiro s/n – Bauxita
36.400-000 Ouro Preto, Minas Gerais
Tel.: (31) 3559-1593, Fax: (31) 3559-1593, e-mail: ppgem@em.ufop.br

Os direitos de tradução e reprodução reservados.
Nenhuma parte desta publicação poderá ser gravada, armazenada em sistemas eletrônicos,
fotocopiada ou reproduzida por meios mecânicos ou eletrônicos ou utilizada sem a
observância das normas de direito autoral.

Catalogação elaborada pela Biblioteca Prof. Luciano Jacques de Moraes do
Sistema de Bibliotecas e Informação – SISBIN – Universidade Federal de Ouro Preto
R375e

Reis, Jonathan Leandro Martins.
Eletroperfilagem do desaguamento de granéis [manuscrito] / Jonathan
________.Leandro Martins Reis. – 2016.
.520 f.: il.: color; grafs; tabs; quadros. (Volume I: 227 f. & Volume II:
________.293 f.)
Orientador: Prof. Dr. José Aurélio Medeiros da Luz.
.
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Ouro Preto. Escola
________..de Minas. Departamento de Engenharia de Minas. Programa de Pós________..Graduação em Engenharia Mineral.
Área de Concentração: Tratamento de Minérios.
1. Desaguamento. 2. Umidade. 3. Peneira desaguadora. 4. Baia.
________..5. Eletrorresistivímetro. I. Luz, José Aurélio Medeiros da.
________..II. Universidade Federal de Ouro Preto. III. Título.
Catalogação: www.sisbin.ufop.br

Catalogação: www.sisbin.ufop.br

CDU: 622.7.05..

III

Dedico este trabalho aos que ousam sonhar,
mesmo com todas as probabilidades dizendo que é impossível realizar seus sonhos.

IV

AGRADECIMENTOS

Relacionados ao mestrado em geral:
Agradeço primeiramente a Deus. Só um amor paterno pode levar os sonhos de um
filho tão longe.
Quero expressar gratidão aos meus pais, minha irmã, a Dôra, parentes e amigos que
sonharam junto este grande sonho. Expresso gratidão à CAPES, que forneceu auxílio
financeiro para viabilização dos estudos do mestrado.
A todos que contribuíram de alguma forma para a viabilização da parte experimental
da dissertação e dos artigos desenvolvidos, especialmente: Ana Carolina Arantes de Araújo, ,
Daniel Geraldo da Cruz, prof. Drª. Otávia Martins Silva Rodrigues, prof. Dr. Carlos Alberto
Pereira, ao técnico administrativo Luiz Claudio do Sacramento e aos demais técnicos, ao
Departamento de Engenharia de Minas (PPGEM UFOP) pela disponibilização dos
laboratórios, ao Departamento de Geologia (DEGEO UFOP) pelas análises químicas e
mineralógicas, a Larissa Marques, Jarbas Alexandre Duarte Frade, Thaiza Aparecida Lancetti,
Tales A. M. Melo, Kennedy, Heloísa Neves de Souza, Jérfei da Silva Cirino, Alessandro
Cardoso Dias e Gleisson da Silva Rafael que contribuíram na realização de experimentos, a
VALE S. A. pelo fornecimento de amostras e análises químicas, ao Marco Silva do
Lamin/DEGEO/UFOP e ao Ney Pinheiro Sampaio do Nanolab (Laboratório de Microscopia
eletrônica), Redemat, Escola de Minas, UFOP. A Dora Freitas por todo auxílio e paciência. É
importante também agradecer a Lucenir Alenides pelos ensinamentos relativos ao AutoCAD.
A WIZARD Congonhas pelo apóio.
Por fim, sou grato aos professores de minha jornada acadêmica, foi o fato de vocês,
que são os profissionais mais importantes da sociedade, acreditarem em minha capacidade
que me estimularam a testá-la e superá-la.

Relacionados ao desenvolvimento da dissertação:
É preciso agradecer ao meu orientador, prof. José Aurélio Medeiros da Luz, por fazer
parte deste sonho. Fábio Vardanega pelo auxílio nos experimentos. As professoras Maria
Sílvia Carvalho Barbosa e Milene Sabino Lana pela participação em minha qualificação.
Amélia do Carmo Martins e Célio Bibiano de Barros que forneceram os módulos de peneira
desaguadora. Heldenisson, Claudinho e Carlos que contribuíram no fornecimento e montagem
de materiais para desenvolvimento dos experimentos. Agradeço aos que criticaram de formas
construtivas e destrutivas, pois grandes projetos sobrevivem ao calor das batalhas.

V

[...] se alguma coisa importa, tudo importa. Como você é importante, tudo que faz é
importante. Todas as vezes que você perdoa, o universo muda; cada vez que estende
a mão e toca um coração ou uma vida, o mundo se transforma; a cada gentileza e
serviço, visto ou não visto, meus propósitos são realizados e nada jamais será igual.
(YOUNG, 2008).

VI

RESUMO

O desaguamento de granéis é etapa auxiliar no processamento de sistemas particulados e visa
a adequar a sua umidade a etapas subsequentes ou, mesmo, a atingir especificações de
produtos. Apesar de outras técnicas serem mais comumente empregadas, o peneiramento
pode ser aplicado para abaixar a umidade de granéis, dependendo basicamente das
características morfológicas e texturais do leito de partículas, dos parâmetros vibracionais da
peneira, sua inclinação e a distância percorrida sobre uma peneira desaguadora. Objetivou-se,
aqui, abordar o desaguamento empregando-se método da eletrorresistividade, com
interpolação de dados espaciais (nas coordenadas x, y e z de pontos no interior do leito de
particulados sobre a tela). Utilizando-se peneiras em escala de bancada e piloto e um
eletrorresistivímetro, avaliou-se a evolução do perfil de desaguamento do material (areia
quartzosa úmida) ao longo do equipamento. O clássico arranjo Wenner α foi empregado para
monitorar, por intermédio de eletrodos de fio de cobre, uma malha amostral no leito
particulado. Outrossim, a evolução do perfil de drenagem gravitacional de um sistema
polidisperso confinado em uma baia de dimensões reduzidas também foi estudado. Para que a
correlação da umidade intersticial do material com a eletrorresistividade aparente,
desenvolveu-se uma curva de calibração, a qual aplica-se a umidades entre 4,5 % (mínima
que o método eletrorresistivimétrico apresentou aplicabilidade) e 18,0 % (correspondente à
saturação dos poros do material). Experimentos preliminares, conduzidos em peneira em
escala de bancada, permitiram detectar as limitações do método e estabelecer a viabilidade de
sua utilização. Ensaios com maior umidade intersticial apresentaram melhores resultados.
Para os experimentos conduzidos em escala piloto (com módulos de peneira desaguadora), os
resultados foram mais assertivos e confirmaram a possibilidade de aplicação em operações
industriais com poucos ajustes. Acerca dos experimentos desenvolvidos em baia, pode-se
concluir que o monitoramento da drenagem da água pelos interstícios do material foi possível,
tanto com drenagem puramente gravitacional, quanto com aceleração da cinética de drenagem
por vibração mecânica. A porosidade também foi estudada, com areia e para esferas de vidro,
por meio da equação de Archie. Os resultados foram positivos e possibilitaram confirmar
aplicabilidade do uso da perfilagem eletrorresistiva também para a determinação desse
parâmetro.

Palavras-chave: desaguamento; umidade; peneira desaguadora; baia; eletrorresistivímetro.
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ABSTRACT

The dewatering of bulk materials is an ancillary operation in processing of particulate systems
and aims to adjust its moisture content to subsequent steps or, even, to meet final product
specification. Although other techniques are more commonly employed, the screening also
can be applied to lower moisture of granular media, depending on its morphological and
textural features, vibrational parameters of the sieve, the screen slope and the distance
traveled along the separation mesh. The objective, here, was to approach dewatering step,
using the electric resistivity method with spatial data interpolation (in x, y and z coordinates
of points inside the bed over the screen). Using in bench-scale and pilot-scale screens and an
earth resistivity meter, it was evaluated the evolution of the drainage profile inside the
granular media bed (wet quartz sand) along the equipment. The classical arrangement
Wenner α was used to monitor, via copper wire probes, a sampling array in particulate bed.
Furthermore, the moisture evolution of the profile of gravitational drainage of a polydisperse
system, confined in a small box was also studied. For the correlation of interstitial moisture
against the apparent electric resistivity, a calibration curve was developed, which applies to
moisture values between 4.5 % (minimum that resistivity method has displayed applicability)
and 18.0 % (corresponding to the material pore saturation). Preliminary experiments,
conducted with bench-scale sieve, allowed to detect limitations of the method and to establish
its feasibility. Tests with higher moisture values have showed interstitial best results. For the
experiments conducted on a pilot-scale screen, the results were more assertive and confirmed
the possibility of method application in industrial operations with just a few adjustments.
Concerning the experiments developed in confined system, it can be concluded that
monitoring the dewatering profile of material was possible both in purely gravitational
drainage and in vibration-enhanced drainage. The porosity was also studied, with sand and
glass beads, through Archie equation. The results were positive and made it possible to
confirm applicability of the use electrical resistivity profiling also for determining this
parameter.

Keywords: dewatering; moisture; dewatering screen; earth resistivity meter.
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1 INTRODUÇÃO

Em se tratando do desenvolvimento da humanidade ao longo da história, esse sempre
esteve aliado a descoberta de novos minerais e minérios e sua aplicação em diversos setores.
Mesmo nos primórdios, tempos em que o homem habitava cavernas, não se dispensava o uso
destes bens (a confecção de ferramentas e utensílios e as pinturas rupestres são exemplos
claros dessa importância). Paleolítico (idade da pedra lascada), Neolítico (idade da pedra
polida) e Idade dos Metais (fase de descoberta e manipulação dos metais, na qual, os
primeiros metais foram o cobre, o estanho e o ferro) são as três divisões da Pré-história que
evidenciam como é inegável a relevância dos materiais minerais ao ser humano, por serem
denominações relativas aos mesmos.
A indústria mineral é responsável não só pela viabilização de corpos mineralizados,
para que esses se tornem jazidas minerais, e sua explotação como, também, pela adequação
dos minérios e minerais a aplicações ou processos de transformação subsequentes visando à
obtenção dos produtos e bens de consumo. Para que se alcancem tais objetivos, o
conhecimento de propriedades gerais do material (propriedades físicas, químicas e
mineralógicas) é fundamental para a definição do(s) melhor(es) processo(s) de adequação e
concentração aplicável(veis).
Embora se possa argumentar que o volume de minérios seja fixo, o mesmo não pode
ser dito sobre as reservas conhecidas e provadas. Descobrir e provar a existência de
uma reserva mineral demanda a mobilização de outros recursos, bem como avanços
em diferentes campos da ciência e da tecnologia. Por outro lado, tampouco a
intensidade de uso e a eficiência nos métodos de extração podem ser assumidas
como fixas. Para que se tornem recursos produtivos, tenham valor econômico e
social, os recursos minerais precisam ser criados (FURTADO; URIAS, 2013, p. 12).

É válido dizer que significativa parcela dos processos de concentração requer a
aplicação de um meio fluido no estado líquido, sendo a água o mais utilizado. Como,
normalmente, são grandes os volumes de minerais e rochas processados, proporcionalmente a
esses volumes serão os volumes de água aplicados aos métodos de tratamento de minérios,
notadamente aqueles em que o material deverá estar em forma de polpa com variadas
porcentagens de sólidos, definidas pela finalidade e necessidade dos equipamentos.
Convém observar que a disponibilidade de uso dos recursos hídricos, água nova, tem
sido limitada a cada ano, tanto pela legislação quanto por fenômenos naturais, possivelmente
influenciados pela atividade humana, que, aparentemente, limitaram as taxas de precipitação
pluviométrica. Dessa forma, métodos que visem a reutilização de água são imprescindíveis.
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Retornando ao uso da água nos processos de concentração, não é desejável manter
altas taxas de umidade nos produtos dos processos desenvolvidos. Assim, o desaguamento
evidencia um conjunto de métodos aplicáveis aos processos de separação sólido-líquido. Sua
ação envolve não só a retirada de umidade de polpas ou umidade intersticial de materiais
processados, quanto a viabilização dos procedimentos para recirculação de água, auxiliando
na preservação deste bem.
Na maioria dos processos de separação mineral o uso de água, em quantidades
substanciais, está envolvido e o concentrado final precisa ser separado da polpa em que a
proporção entre sólidos e líquidos pode ser alta (WILLS, 2006).
Acerca dos métodos geofísicos, que têm aplicação na prospecção e/ou pesquisa
mineral, pode-se dizer que sua utilização é baseada também em propriedades físicas que
permitem diferenciação de formações geológicas pelas peculiaridades que cada uma gerará
como resposta aos métodos cabíveis.
Neste estudo, separação sólido-líquido e geofísica se cruzam e caminham lado a lado
em busca da construção de uma nova metodologia de análise da eficiência dos processos de
desaguamento e da previsibilidade da porosidade presente em sistemas polidispersos, que aqui
estão representados por uma areia quartzosa e esferas de vidro (no caso das análises de
porosidade). Mais especificamente, a separação sólido-líquido foi observada sobre o leito de
uma peneira desaguadora, a porosidade estudada em uma baia. O método geofísico aplicado
foi o da eletrorresistividade.

1.1 Justificativa e relevância

O desaguamento constitui uma operação crucial, ao longo dos diversificados circuitos
necessários ao processamento mineral. Em se tratando de fatores operacionais, tais como
umidade máxima permitida ao material para alimentação de um processo ou até mesmo a
umidade ideal de algum produto; mas, ainda além disso, relacionado a fatores ambientais, por
exemplo, o reaproveitamento de água industrial visando tanto a preservação do recurso quanto
a menor necessidade de água nova para aplicação nas operações de tratamento, esta etapa
auxiliar pode ser indispensável a diversos setores produtivos da indústria mineral.
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Excetuando as centrífugas, o desaguamento mecânico deve ser desenvolvido em
etapas para obter ótima eficiência dos equipamentos, requerendo equipamentos
diferentes para cada estágio. Isto é essencial para perceber que cada equipamento
forma um sistema interdependente (que, é claro, constitui uma parte dos sistemas do
processo total); as condições de operação em um componente não podem ser
consideradas de forma independente das condições precedentes ou posteriores.
(KELLY; SPOTTISWOOD, 1982, p. 358).

Frente a estes fatos é justificável o interesse em promover estudos que possam facilitar
a avaliação e modelamento de operações unitárias de desaguamento. Dessa forma, poder-se-á
testar a eficiência destas operações para as condições específicas do material trabalhado e
projetar os melhores cenários para uma operação eficiente dos pontos de vista produtivos,
econômicos e ambientais.
Deve-se ressaltar ainda a possibilidade de avaliação da distribuição da umidade
intersticial de granéis em silos, baias e navios, o que seria interessante para evitar que navios
adernassem por falta de uniformidade distribucional de fluidos em sistemas particulados.
“Infelizmente, houve vários casos nos quais tripulações e os seus navios foram
perdidos por causa de cargas perigosas (exempli gratia, devido à liquefação) [...].” (GARD,
2014, p. 4).
O método geofísico da resistividade pode ser aplicado nestes casos devido a
condutividade eletrolítica. Vale ressaltar que a água (destilada) não apresenta condutividade
elétrica. Devido a presença de íons dissolvidos na água encontrada na natureza é que essa
água apresenta condutividade e, dessa forma, é aplicável a metodologia de correlação entre
umidade e eletrorresistividade apresentada pelos materiais com presença de água intersticial.
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2 OBJETIVOS

Nas subseções seguintes apresentar-se-ão os objetivos desse estudo.

2.1 Objetivo geral

Estudar a cinética de desaguamento e a previsibilidade da porosidade de sistemas
polidispersos, via método indireto de eletrorresistividade.

2.2 Objetivos específicos
 Correlacionar as respostas do resistivímetro com a umidade do leito de partículas;
 Elaborar a perfilagem eletrorresistiva na análise do perfil de umidade de peneiras
desaguadoras;
 Avaliar a aplicabilidade da perfilagem eletrorresistiva na análise da drenagem
gravitacional em baia (na condição estática e dinâmica, isto é: sob vibração das
paredes da baia de confinamento);
 Gerar uma equação que descreva a eficiência do desaguamento para uma peneira
desaguadora levando em consideração o tipo de material e características do
equipamento (inclinação, abertura da tela, frequência de movimentação);
 Avaliar a previsibilidade da porosidade em sistemas com porosidade pré-determinada
(porosidade volumétrica) utilizando-se a Lei de Archie.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Nas subseções seguintes será apresentada uma revisão bibliográfica de temas
correlatos ao estudo.

3.1 Fatores influentes na fluidodinâmica em sistemas particulados

Serão apresentados alguns parâmetros que se destacam sobre a fluidodinâmica em
sistemas particulados.
É notório, ao considerar os fatores que mais influenciam nos fenômenos de
acumulação, migração e distribuição de água subterrânea, que a porosidade e a
permeabilidade são os fatores de destaque. Porém é preciso lembrar que esses fatores não são
imutáveis, pois a própria dinâmica da evolução geológica altera estas características em solos
e rochas (BELL, 2007).

3.1.1 Porosidade

De acordo com Bell (2007) a porosidade (mais propriamente porosidade volumétrica)
pode ser definida como a fração de espaço de poros dentro de um dado volume de rocha.

ms



ms


 s   s  ap 
V V V
  v  t s  ap

ms
Vt
Vs
s
ap

Onde:
 – porosidade [-];
Vt – volume total [m³];
Vv – volume de vazios [m³];
Vs – volume de sólidos [m³];
ms – massa de sólidos (base seca);
s – massa específica real dos sólidos [kg/m³];
ap – massa específica aparente do material granular (sólidos com poros) [kg/m³].

(3.1)
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Os fatores que afetam a porosidade do solo incluem distribuição granulométrica das
partículas, classificação, forma dos grãos, grau de compactação, efeitos de solução e,
finalmente, composição mineralógica, particularmente a presença de partículas de argila
(BELL, 1978).

3.1.1.1 Porosidade primária

Gerada juntamente com o sedimento, rocha ou solo. Nas rochas sedimentares essa
porosidade é representada pelo espaço entre os grãos (porosidade intergranular). Nos
materiais sedimentares o tamanho e a forma das partículas, o grau de seleção e a presença de
cimentação influenciam a porosidade (REIS, 2008b).

3.1.1.2 Porosidade secundária

Desenvolve-se após a formação das rochas, por fraturamento ou falhamento durante a
deformação (porosidade de fraturas). Um tipo especial dessa porosidade é observado em
rochas solúveis, como calcários e mármores, através da criação de vazios por dissolução,
caracterizando a porosidade de condutos ou cárstica. (REIS, 2008b).

3.1.2 Poropressão

Este termo, também conhecido como pressão da formação ou pressão de poros, é
relativo à pressão que os fluidos exercem nos interstícios (poros) dos materiais ou elementos
porosos (como, por exemplo, solos e rochas) (SILVEIRA, 2009). Ela é decorrente do
princípio de Pascal, o qual enuncia que o acréscimo de pressão produzido num líquido em
equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos do líquido (BERGAMIM, 2007).
A água subterrânea está normalmente sobre pressão, que aumenta com o aumento da
profundidade abaixo do lençol freático. A eficiência de um solo em suportar uma estrutura
(3.2)é
influenciada pela pressão efetiva ou pressão intergranular, que é a pressão entre as partículas
do solo que desenvolvem resistência a aplicação de carga. Devido a umidade dos poros não
existe resistência ao cisalhamento, podendo receber o nome de pressão neutra (aquela que não
acarreta deslocamento de grãos). Desde que a água intersticial (água dos poros) somada a
pressão efetiva se igualem a pressão total, reduções na poropressão levam a incrementos da
pressão efetiva (BELL, 2007). Assim, tem-se a lei da tensão efetiva:
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 '  u

(3.2)

Onde:
ζ' – pressão efetiva ou de contato grão a grão [Pa];
ζ – pressão vertical total [Pa];
u – pressão neutra ou poropressão [Pa].

A pressão vertical total se desenvolve no esqueleto estrutural e a água intersticial
contribui apenas com o aumento da massa do conjunto. Quanto à poropressão, esta só ocorre
quando a água que enche todos os vazios está sob a ação da gravidade ou uma pressão externa
(pressão de adensamento ou pressão de percolação) (MARANGON, 2009).

3.1.3 Permeabilidade

Constitui a habilidade do solo ou rocha permitir a passagem de fluidos sem que sua
estrutura seja alterada. Um material é chamado de permeável quando permite a passagem de
quantidade mensurável de fluidos em um período finito de tempo. O impermeável é aquele
que transmite o fluido a uma taxa desprezível nas condições de pressão e temperatura
existentes. A permeabilidade sofre influência da temperatura (que afeta a viscosidade e, dessa
forma, a taxa de fluxo do fluido), do gradiente hidráulico e do coeficiente de permeabilidade
(alterado pela uniformidade e faixa granulométrica, estratificação, a quantidade de
consolidação e cimentação sofrida e a presença e natureza das descontinuidades) (BELL,
2007).
Conforme o autor supracitado pode-se definir a transmissividade como:
T  k  Hs

Onde:
T – transmissividade [m³/s];
k – coeficiente de permeabilidade ou condutividade hidráulica [m/s];
Hs – camada saturada do aquífero [m²].

(3.3)
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3.1.3.1 Condutividade hidráulica

Esse coeficiente de proporcionalidade considera as características do meio, incluindo a
porosidade, tamanho, forma e distribuição das partículas, arranjo e características do fluido
(viscosidade e massa específica). Refere-se a facilidade da formação aqüífera de exercer a
função de um condutor hidráulico (REIS, 2008b).

k

f d  g
Vf

(3.4)

Onde:
k – coeficiente de permeabilidade ou condutividade hidráulica [m/s];
f – fluidez [m];
dp – diâmetro da partícula [m];
g – aceleração gravitacional [m/s²];
Vf – viscosidade dinâmica do fluido [Pa.s].

3.1.4 Retenção específica

É sabido que rochas ou solos podem ser saturados, mas que apenas determinada
proporção de água pode ser removida por drenagem gravitacional ou bombeamento; isso
ocorre porque o remanescente resiste no local devido à capilaridade ou forças moleculares.
(BELL, 2007). A retenção específica é dada por:
V
Sre   ar
 Vt


 100


(3.5)

Onde:
Sre – retenção específica [-];
Var – volume de água retida [m³];
Vt – volume total [m³].

3.1.5 Capilaridade

O transporte de água no estado líquido no interior de materiais porosos, ocorre
principalmente por capilaridade. A capilaridade, que é uma interação de sucção devida à
subpressão capilar que se cria nos poros (quando um líquido entra em contato com uma
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superfície sólida). Ela, origina-se de duas forças de sentidos contrários, as forças de adesão
(resultante da atração das moléculas do líquido pelas moléculas do sólido) e as forças de
coesão (coesão entre moléculas do próprio líquido, que gera o efeito contrário ao da adesão).
As moléculas existentes na superfície livre do líquido estão sujeitas à resultante dessas duas
forças e, quando as forças de adesão superam as forças de coesão (ângulo de contato menor
que 90º), forma-se um menisco côncavo e o líquido molha o sólido. No caso de um tubo
capilar vertical, a pressão capilar opõe-se à gravidade, induzindo assim o movimento da água
para o interior do tubo. Pelo contrário, quando a coesão for superior à adesão (ângulo de
contato superior a 90º) é formado um menisco convexo, o líquido não molhará o sólido
(Figura 3.1) (DE AZEVEDO, 2013).
Figura 3.1 – Capilaridade e ângulo de contato

Observações: da esquerda para direita – ascensão capilar (exemplo: água);
depressão capilar (exemplo: mercúrio).
Fonte: elaboração própria.

As paredes constituídas por materiais porosos absorvem água no estado líquido
naturalmente e essa penetra e percorre a rede capilar do material. Essa absorção capilar que os
materiais porosos efetuam sobre os líquidos é dependente tanto da sua microestrutura
(disposição, proporção e tamanho dos poros), bem como de propriedades características do
líquido, quais sejam: a viscosidade e a massa específica; e da interface líquido/sólido, a saber:
a tensão superficial (DE AZEVEDO, 2013). Conforme Lisboa (2001) as variações de massa
específica dos fluidos são insignificantes para escoamento de fluidos incompressíveis, mas
são determinantes dos efeitos inerciais do escoamento. A elevação capilar pode ser expressa
por (DA LUZ & LIMA, 2007):
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hc  kexp 

2    cos 
 f  g  rc

(3.6)

Onde:
kexp – coeficiente de correção experimental [-];
γ – tensão superficial da interface gás-líquido [N/m];
θ – ângulo de contato da fase sólido-líquido [°];
hc – ascensão ou depressão capilar [m];
ρf – massa específica do líquido [kg/m³];
g – aceleração gravitacional [m/s²];
rc – raio do capilar [m];
O coeficiente de correlação experimental é decorrente de fatores geométricos devidos
a formato não semiesférico do menisco, mas comumente é considerado com valor unitários
para poros diminutos.
Convém observar que as forças capilares também exercem influência nos sistemas
particulados no que tange a drenagem de fluidos, a aglomeração e a retenção de umidade
(SCHUBERT, 1984).
A pressão capilar para sistemas aquosos pode ser calculada pela equação de Carleton e
Salway (1993):

Pb 

ab    cos   (1   s )
 s  dk

Onde:
Pb – pressão capilar máxima [Pa];
ab – fator variável de 1 a 6 [-];
γ – tensão superficial da interface gás-líquido [N/m];
θ – ângulo de contato da fase sólido-líquido [°];
εs – porosidade do sistema particulado ou do leito [-];
dk – diâmetro de Kozeny das partículas [m].

(3.7)
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3.1.5.1 Forças intermoleculares

São forças de natureza eletrostática que geralmente são até 15 % menos fortes que as
ligações de caráter iônico ou covalente (BROWN et alii, 2005).

3.1.5.1.1 Forças íon-dipolo

Relevantes para soluções de substâncias iônicas em líquidos polares (exemplo: NaCl
em H2O), essas forças existem entre um íon e a carga parcial em certo lado de uma molécula
polar (moléculas que possuem um lado positivo e outro negativo). Dessa forma, os íons de
carga positiva sofrem atração do lado negativo de um dipolo e, os íons de carga negativa
sofrem atração do lado positivo de um dipolo (BROWN et alii, 2005).

3.1.5.1.2 Forças dipolo-dipolo

Ocorre em moléculas polares neutras quando o lado positivo de uma molécula atrai o
lado negativo de outra molécula muito próxima. A orientação dessas moléculas favorece ora a
atração e ora a repulsão, porém o efeito geral é a atração líquida que, no caso de moléculas de
tamanhos e massas próximos, leva as forças de atrações intermoleculares a crescerem com o
aumento da polaridade. São menos pronunciadas que as forças íon-dipolo (BROWN et alii,
2005).

3.1.5.1.3 Forças de dispersão de London

Significativa somente quando há proximidade entre as moléculas, essas forças são
geradas por um momento de dipolo instantâneo (falta de uniformidade distribucional dos
elétrons da molécula em um dado instante – maioria dos elétrons deslocada para um dado lado
do núcleo) e tendem a aumentar com o aumento do tamanho e a massa molecular. Ocorrem
entre todas as moléculas, independentemente de suas naturezas polares ou apolares (BROWN
et alii, 2005).
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3.1.5.1.4 Ligações de hidrogênio

Tipo especial de atração intermolecular que se dá entre o átomo de hidrogênio em uma
ligação polar (particularmente uma ligação H - F, H - O ou H - N) e um par de elétrons não
compartilhado em um íon ou átomo pequeno e eletronegativo que esteja próximo (geralmente
um átomo de F, O ou N em outra molécula). As ligações de hidrogênio podem ser
consideradas atrações dipolo–dipolo ímpares e geralmente são mais fortes que as forças
dipolo–dipolo e as forças de dispersão. Nessas ligações o lado positivo do dipolo da ligação
tem a carga concentrada parcialmente exposta, quase exibindo o próton do núcleo do
hidrogênio. Essa carga positiva é atraída pela carga negativa de um átomo eletronegativo em
uma molécula próxima. Como o hidrogênio é muito pequeno, ele pode aproximar-se muito de
um átomo eletronegativo para, em seguida, interagir fortemente com ele (as energias das
ligações de hidrogênio variam de aproximadamente 4 kJ/mol a 25 kJ/mol ou mais) (BROWN
et alii, 2005).

3.1.5.2 Viscosidade

Essa propriedade refere-se a resistência que um líquido oferece para fluir e, quanto
maior é sua viscosidade, mais lentamente esse líquido fluirá. A viscosidade está relacionada
com a facilidade de moléculas individuais de líquidos se moverem em relação às outras, sendo
dependente, por isso, das forças atrativas entre as moléculas e do fato de existirem ou não
características estruturais que façam as moléculas tornarem-se emaranhadas. A viscosidade
geralmente aumenta com a massa molecular e diminui com o aumento da temperatura (devido
ao incremento da energia cinética que auxilia na superação das forças atrativas entre as
moléculas) (BROWN et alii, 2005).

3.1.5.3 Tensão superficial

Caracterizada pela energia necessária para aumentar a área superficial de um líquido
em quantidade unitária, essa propriedade é consequência das forças intermoleculares. Por
exemplo, a tensão superficial da água a 20 ºC é 7,29 10–2 J/m2 (0,0722 N/m), que significa
que se deve fornecer uma energia de 7,29 10–2 J para aumentar a área superficial de
determinada quantidade de água em 1 m2. A água tem alta tensão superficial por causa de suas
fortes ligações de hidrogênio. A tensão superficial do mercúrio é ainda maior (0,4650 N/m)
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devido a suas ligações metálicas ainda mais fortes entre os átomos de mercúrio (BROWN et
alii, 2005).

3.1.6 Lei de Darcy

Bell (2007) apresenta a equação proposta por Darcy (1856) para o escoamento em
materiais granulares:
v  k i

(3.8)

Onde:
v – taxa de fluxo [m/s];
k – coeficiente de permeabilidade ou condutividade hidráulica [m/s];
i – gradiente do potencial de cabeceira ou gradiente hidráulico [-].

Onde i corresponde, segundo Reis (2008b) a:

i

(ha  hb )
Lab

Onde:
ha – carga hidráulica em a [m];
hb – carga hidráulica em b [m];
Lab – distância entre a e b [m].
A Figura 3.2 demonstra um esquema do experimento desenvolvido por Darcy:

(3.9)
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Figura 3.2 – Experimento de Darcy

Injeção de água a
vazão constante

Nível de
referência
Coleta e medição
da água

Fonte: elaboração própria.

Quando se trata de uma material específico (solo ou rocha) considera-se ainda a área
da seção de material estudada (BELL, 2007):

Q  A k  i

(3.10)

Onde:
Q – vazão [m³/h];
Atr – área da seção transversal [m²];
k – coeficiente de permeabilidade ou condutividade hidráulica [m/s];
i – gradiente do potencial de cabeceira ou gradiente hidráulico [-].

A lei de Darcy aplica-se a escoamentos laminares, pois nesse tipo de escoamento as
velocidades são relativamente pequenas e a água percola suavemente pelos poros do aqüífero,
sendo, o escoamento, dominado pelas forças viscosas do líquido e a perda de carga alterandose linearmente com a velocidade (REIS, 2008b).
Essa equação é utilizada de forma indiscriminada na literatura referente a
fluidodinâmica em meios porosos e apresenta resultados satisfatórios mesmo em situações
que apresentam escoamento do fluido acelerado (MASSARANI, 2002).
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3.1.7 Equação de Kozeny-Carman

Essa equação, desenvolvida considerando um material poroso como uma montagem
de tubos capilares, é aplicada a escoamentos laminares e se adéqua a areias, não sendo válida
para argilas (CHAPUIS; AUBERTIN, 2003).

K kc  C0 

g
3
 2
V f   f ( Se  r2  (1   ))

(3.11)

Onde:
Kkc – coeficiente de permeabilidade de Kozeny-Carman ou condutividade hidráulica [m²];
C0 – constante [-];
g – aceleração gravitacional [m/s²];
Vf – viscosidade dinâmica do fluido [Pa.s];
ρf – massa específica do líquido [kg/m³];
 – porosidade [-];
Se – superfície específica [m²/kg];
ρr – massa específica real [-].

Sua generalização é a equação de Ergun, que será apresentada em outra seção deste
trabalho, na equação 3.12.

3.2 Desaguamento

O desaguamento constitui um conjunto de operações que objetivam retirar umidade do
material por métodos mecânicos, restando sempre uma umidade residual, fator este que o
diferencia da secagem que aplica calor e tem por finalidade a umidade final nula ou o mais
próximo disso. Essa redução de umidade geralmente aplica-se aos produtos de outras
operações unitárias de processamento mineral com o intuito de adequá-los às necessidades de
processos subsequentes ou a sua utilização final (CHAVES et alii, 2004). Valadão e Araújo
(2007) citam também, como objetivos do desaguamento, a recuperação/recirculação de água e
a preparação de rejeitos para descarte.
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Quanto aos equipamentos ou meios utilizados para este fim, conforme Chaves et alii
(2004) e Valadão e Araújo (2007), citam-se: centrífugas; ciclones desaguadores; classificador
espiral; cones desaguadores; espessadores; filtros a vácuo; flotação; peneiras Derrick;
peneiras DSM; peneiras vibratórias horizontais; pilhas de drenagem; separação magnética;
silos de drenagem.
Os fatores influentes nos sistemas de separação sólido-líquido são a distribuição
granulométrica, características de superfície e área superficial do sólido; forma da partícula;
porcentagem de sólidos na polpa e viscosidade do líquido (VALADÃO; ARAÚJO, 2007).
Os métodos de desaguamento podem ser classificados de duas maneiras (CHAVES et
alii, 2004):
1.

Com relação ao movimento relativo das fases:
(a) Decantação: o sólido se move através do líquido em repouso (exempli
espessamento);
Esse processo é mais eficiente quando existe uma grande diferença de massa

específica entre o líquido e o sólido, o que é sempre o caso quando a água é o líquido a
separar em processamento mineral (WILLS, 2006).
(b) Filtragem e drenagem: o líquido se move através da fase sólida estacionária
(exempli gratia filtragem, drenagem em pilhas e silos).
2.

Com relação a aplicação de forças auxiliares (forças aplicadas para facilitar ou agilizar
o desaguamento):
Aqui, citam-se as forças de origem gravitacional, centrífuga, de vácuo e de pressão.

3.2.1 Peneiras desaguadoras

O processo de peneiramento se constitui na separação de uma população de partículas
em frações de tamanhos diferentes por meio de sua introdução a um gabarito de estrutura fixa
e pré-determinada que lhes oferecerá apenas as probabilidades de passar ou ficarem retidas
(HONÓRIO, 2010).
No peneiramento existe uma separação que leva em conta o tamanho das partículas e
os produtos obtidos são o oversize (retido na peneira) e o undersize (passante na peneira) (DA
LUZ et alii, 2010). Para peneiras desaguadoras pode-se associar à água o diâmetro nulo, que
representará o undersize da peneira.
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Uma operação de desaguamento por peneiras é bem sucedida quando a eficiência de
peneiramento é muito baixa, devido ao fato das funções serem a manutenção dos sólidos no
oversize e a passagem de água para o undersize (VALADÃO; ARAÚJO, 2007).
O método de classificação por peneiramento é um dos meios mais antigos na área de
processamento mineral e, até hoje, é usado com aplicação comprovada numa variedade de
indústrias e nas mais diferentes áreas. No setor mineral, o peneiramento pode ser utilizado na
separação por tamanho, no desaguamento, na deslamagem, na concentração e em muitas
outras combinações dessas aplicações (SAMPAIO; SILVA, 2007a).
Como peneiras desaguadoras destacam-se:
 peneiras vibratórias;
 peneiras estacionárias;
 peneiras de alta frequência tipo Derrick.

3.2.1.1 Peneiras vibratórias

Equipamentos constituídos por um chassi robusto que apóia-se em molas e um
mecanismo acionador da vibração. Quanto aos bancos das telas (decks), existem modelos para
um, dois ou três, que serão aplicados de acordo com a necessidade do processo. Como
acessórios auxiliares pode-se encontrar revestimentos contra materiais abrasivos e
enclausuramento no caso de materiais pulverulentos (CHAVES; PERES, 2003).
As peneiras vibratórias são apropriadas na função desaguadora quando as umidades
estão compreendidas entre 43 % e 5 %, devido ao fato desta faixa de umidade tornar o leito
coeso, de forma que as partículas fiquem aderidas umas às outras (levando a uma
movimentação em forma de blocos sobre a tela), o que anula a liberdade individual de
movimento e possibilita a drenagem da água intersticial (CHAVES et alii, 2004).
Com o auxílio da vibração do sistema a operação de desaguamento em peneiras possibilita
que se alcance umidade final de até 7 % (AZFAB..., 2015). No Adendo C é apresentado um

método de dimensionamento de peneiras vibratórias.
As subdivisões dessa categoria são:

3.2.1.1.1 Peneiras vibratórias horizontais

Possuem movimento vibratório retilíneo e sua capacidade chega a superar em 40 % a
de uma peneira inclinada de mesma área de peneiramento. Apresentam maior dificuldade de
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ocorrência de entupimento (o movimento é mais enérgico) e são eficientes, nas operações de
desaguamento, em faixas granulométricas que excetuam 295 µm a 63,5 mm. A velocidade de
transporte de material sobre o leito gira em torno de 0,2 m/s a 0,3 m/s (CHAVES; PERES,
2003; VALADÃO; ARAÚJO, 2007).
Na Figura 3.3 ilustra-se este equipamento.
Figura 3.3 – Peneiras vibratórias horizontais

Fonte: elaboração própria.

3.2.1.1.2 Peneiras vibratórias inclinadas

Na visão de Chaves e Peres (2003) as inclinações variam de 15º a 35º e o transporte de
material do leito chega a velocidade de 0,3 m/s a 0,6 m/s (de acordo com a inclinação). O
movimento vibratório é circular ou elíptico, que desenvolve um lançamento do material para
cima e para frente, permitindo várias apresentações do material a aberturas sucessivas e a
estratificação das partículas (partículas maiores ficam sobrepostas às camadas menores, acima
da tela). Existem dois tipos de rotação:
 rotação pró-fluxo: corresponde a mesma do fluxo do oversize e facilita o escoamento
do oversize, aumentando a capacidade, em detrimento da eficiência de peneiramento.
 rotação contra-fluxo: dificulta o escoamento, porém aumenta a probabilidade das
partículas atravessarem a tela.
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Na Figura 3.4 ilustra-se este equipamento.
Figura 3.4 – Peneiras vibratórias inclinadas

Fonte: elaboração própria.

3.2.1.2 Peneiras curvas estacionárias

O principal exemplo são as peneiras curvas DSM (sigla de Dutch State Mines, também
referidas como sieve bends; Figura 3.5) que apresentam bom desempenho com polpas diluídas
e eficiência em faixas granulométricas finas. Utiliza uma tela curva (45º; 50º; 60º; 120º; 270º;
300º) e efetua um corte granulométrico aproximadamente da metade da abertura da tela, fator
que deve ser levado em conta na prevenção de perdas para o undersize (CHAVES et alii,
2004). A única força que exerce atuação sobre o material trabalhado é a força da gravidade
(FUNDAÇÃO..., 1980). Como faixa de atuação tem-se a de 295 µm a 40 µm, sendo que a
polpa de alimentação é introduzida de forma tangencial e perpendicular à superfície de
peneiramento (VALADÃO; ARAÚJO, 2007).
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Figura 3.5 – Peneira DSM

Alimentação

Superfície da peneira

Undersize Oversize
Fonte: elaboração própria.

3.2.1.3 Peneira de alta frequência

Esses equipamentos são um projeto especial, tendo como paradigma as de fabricação
da companhia Derrick, mas similares a de outras marcas, como Tyler, Simplex, etc.
Consistem basicamente de peneiras vibratórias longas e de grande inclinação, sendo a tela
constituída de elastômero que possibilita o ajuste da abertura pelo tracionamento imposto (o
que, combinado a vibração, evita entupimentos) e a operação pode ser a vácuo ou atmosférica
(de acordo com a granulometria do material a ser desaguado) alcançando resultados muito
bons (CHAVES et alii, 2004). A Figura 3.6 ilustra uma peneira de alta frequência típica de
multialimentação (multistacker, na qual os vários decks aparentes trabalham, na realidade, em
paralelo, com a mesma abertura de tela e a alimentação dividida e distribuída nas diversas
superfícies).
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Figura 3.6 – Peneira de alta frequência

Fonte: elaboração própria.

3.2.2 Parâmetros influentes no desaguamento em peneiras

Alguns parâmetros possuem relevância no estudo do desaguamento por peneiras
desaguadoras: escoamento em meios porosos (perda de pressão), perda de carga na tela da
peneira, vibração em peneiras, capilaridade dos sistemas particulados (seção 3.1.5).

3.2.2.1 Escoamento em meios porosos (perda de pressão ou perda de carga)

Um meio poroso é caracterizado como um meio sólido que possui poros (interstícios)
distribuídos de diversas formas em seu interior. De acordo com as características destes
interstícios pode-se classificá-los em (LISBOA, 2001):
(a) vazios: onde as paredes têm um efeito insignificante sobre o fenômeno
hidrodinâmico em seu interior;
(b) capilarizados: nos quais, as paredes exercem alguma influência sobre o
escoamento, mas os efeitos decorrentes da estrutura molecular do fluido são
desprezíveis;
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(c) espaços

forçados:

neste caso

a estrutura molecular

do

fluido

influi

consideravelmente no escoamento.

Além desta classificação pode-se classificá-los ainda como tendo os poros
interconectados (parte sólida do meio é a fase dispersa; exemplos: meios granulares e
fibrosos) ou não; naturais (exemplos: rochas e solos) ou sintéticos exemplos: (leitos
fluidizados, filtros industriais) e, finalmente, quanto a distribuição dos poros, organizada ou
randômica (abrange a grande maioria dos meios porosos reais) (LISBOA, 2001). Adler (1989)
afirma que a existência de uma estrutura fractal foi demonstrada em meios geológicos e meios
porosos artificiais. Feições fractais são encontradas de três formas em meios porosos: no
espaço dos poros, na fase sólida e na interface sólido-poro.
Quando um fluido se desloca no interior de uma tubulação (ou de um meio poroso)
ocorre atrito desse fluido com as paredes internas desta tubulação e também uma turbulência
do fluido com ele mesmo. Esse fenômeno faz com que a pressão que existe no interior do
conduto reduza gradativamente à medida que o fluido se desloca, esta diminuição da pressão é
conhecida como perda de carga (GERNER, 2015).
Milhomem (2013) e Da Luz (2016) apresentam uma equação, desenvolvida a partir da
equação de Ergun (1952), que se aplica aos regimes laminar (a estrutura do escoamento é
caracterizada pelo movimento suave em camadas) e turbulento (movimentos aleatórios,
tridimensionais e transientes, de partículas fluidas, adicionais ao movimento principal).
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Onde:
ΔP – diferença de pressão ou perda de carga [Pa];
e – espessura do leito [m];
εs – porosidade do sistema particulado ou do leito [-];
Ψ – esfericidade [-];
ηf – viscosidade dinâmica do filtrado [Pa.s];
Qvf – vazão volumétrica do filtrado [m³/s];
At – alimentação total [t/h];
dp – diâmetro da partícula [m];
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ρf – massa específica do líquido [kg/m³].

Note-se que o termo Qvf/A (dito velocidade superficial de filtragem) representa uma
velocidade (virtual) de percolação, pois seria a velocidade de abordagem do fluido na secção
plena do leito, se não houvesse partículas sólidas presentes (ε = 1). Na verdade, devido à
presença dos grânulos, a velocidade média de percolação capilar pelo leito poroso é dada por:

 Qvf 
vto  

 A 

(3.13)

Onde:
vto – velocidade média de percolação capilar pelo leito poroso [m/s];
Qvf – vazão volumétrica de fluido [m³/s];
A – área [m²];
ε – porosidade [-].

3.2.2.2 Perda de carga na tela da peneira

Corresponde a energia perdida pela unidade de massa do fluido quando este escoa. É
um parâmetro que se mostra maior quando a peneira e o fluido se movem no mesmo sentido e
apresenta-se menor quando os movimentos são contrários. Segundo Tilton (2008) ela é dada
por:

 p  K 

Onde:
Δpϕ – perda de carga na tela da peneira [Pa];
Kϕ – coeficiente de perda de carga da peneira [-];
ρl – massa específica do líquido [kg/m³];
vse – velocidade superficial de escoamento [m/s].

l  vse2
2

(3.14)
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3.2.2.3 Vibração em peneiras

No caso de peneiras desaguadoras a vibração proporcionará o desaguamento da polpa,
ao aumentar o valor da aceleração, e o transporte do leito de partículas ao longo da superfície
da peneira. Geralmente utiliza-se o throw number ou throwing index que revela que o material
desliza sobre a peneira em valores inferiores a 1 e apresenta movimento de salto em valores
superiores a 1 (MILHOMEM, 2013).
He e Liu (2009) apresentam uma equação para determinação do throw number ou
throwing index:

Kv 

A2
g  cos 

(3.15)

Onde:
Kv – throw number ou throwing index [-];
A – área de peneiramento [m²];
ω – frequência angular [rad/s];
g – aceleração gravitacional [m/s²];
α – inclinação [°].

3.2.3 Eficiência de peneiramento

Visando avaliar a performance das operações de peneiramento com base na separação
granulométrica ideal desejada, define-se a eficiência de peneiramento como sendo a
porcentagem de material de tamanho inferior à abertura da tela da peneira que realmente
passa por ela (CARRISSO; CORREIA, 2004).

E

P
100%
ai At

Onde:
E – eficiência de classificação em peneiras [-];
P – passante [t/h];
ai – percentagem de material menor que a malha da alimentação [-];

(3.16)
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At – alimentação total [t/h].

Conforme Silva (2009) em escala industrial esse parâmetro varia de 80 % a 90 % e,
em casos especiais, chega a 95 %. Considerando-se a abertura da tela (at) é possível a
definição de duas classes relacionadas ao diâmetro (d) das partículas:
d > 1,5∙at & d < 0,5∙at: não influentes no resultado;
Classe crítica: influem fortemente na eficiência e capacidade das peneiras e pode ser dividida
em duas:
0,5∙at < d < at: que em termos probabilísticos têm menor chance de passar que as demais
partículas menores que a malha;
at < d < 1,5∙at: que embora não passantes, são as que mais entopem as telas das peneiras.
Convêm lembrar que, na concepção de Valadão e Araújo (2007), para operações de
desaguamento em peneiras, a ineficiência de separação granulométrica está relacionada ao
sucesso da operação de retirada de umidade.

3.3 Métodos geofísicos elétricos

Convém observar que os métodos elétricos de prospecção geofísica utilizam
parâmetros elétricos de solos e rochas, como condutividade, resistividade, potencial
espontâneo, polarização, para investigar a geologia de subsuperfície. Em geofísica aplicada
são considerados os mais versáteis métodos de investigação com uso extensivo em
prospecção mineral, prospecção de águas subterrâneas, estudos de geologia de engenharia e
estudos ambientais (REIS et alii, 2012).
A eletrorresistividade de um material, que é o inverso de sua condutividade, é definida
como a resistência em ohms entre as faces opostas de uma unidade de um cubo do material.
Para um cilindro condutor de resistência dR, comprimento dL e área de seção transversal dA a
eletrorresistividade é dada por (KEAREY et alii, 2002):



Onde:
ρ – eletrorresistividade [Ω∙m];
dA – área de seção transversal [m²];

dRdA
dL

(3.17)
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dL – comprimento elementar [m];
dR – resistência elétrica elementar[Ω].
A unidade do sistema internacional (SI) para eletrorresistividade é ohm-metro [Ω∙m].
Na prospecção geofísica, em se tratando de métodos elétricos, destacam-se três
metodologias (RIGOTI, 1987):
 método da polarização induzida (IP);
 método do potencial espontâneo (SP);
 método da eletrorresistividade.

Além destas Lasfargues (1957) cita o método das cartas de potencial, que se aplica
principalmente a pesquisa de contatos, contatos de minérios e localização de falhas; e o
método da relação de queda de potencial (PDR), aplicado a pesquisa de minérios gerais,
vieiros de quartzo aurífero e na engenharia civil.
Para destacar as diferenças básicas dessas metodologias pode-se citar Luiz e Silva
(1995), que elucidam que essas metodologias lidam com fenômenos de natureza galvânica,
aplicando para isso correntes contínuas ou alternadas de frequências muito baixas. Sendo o
método do potencial espontâneo (SP) aquele que se utiliza de correntes naturalmente
existentes no subsolo, como nas proximidades de corpos mineralizados condutivos. Para o
método da eletrorresistividade aplicam-se ao terreno estudado correntes artificialmente
geradas, avaliando parâmetros como a resistência e a resistividade. Quanto ao método da
polarização induzida, também são aplicadas correntes artificiais a superfície analisada, porém
o que se pretende medir é a capacidade de armazenamento de energia elétrica das rochas da
área em estudo, assim a diferença de potencial é medida após finalizada a introdução da
corrente ou variando-se a sua frequência.

3.3.1 Condutividade elétrica

A condutividade elétrica está relacionada a capacidade dos materiais permitirem que
correntes elétricas fluam por seu interior e quanto maior seu módulo maior se mostra a
densidade de corrente, para uma dada diferença de potencial aplicada ao material. É possível
diferenciar os materiais de acordo com essa propriedade em:
(a) condutores: materiais que permitem a passagem da corrente elétrica através de sua
estrutura atômica (exemplo: metais);
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(b) semicondutores: materiais de condutividade intermediária entre os condutores e
dielétricos (exemplos: silício e germânio);
(c) dielétricos: materiais que também são denominados de isolantes e que dificultam a
passagem de correntes elétricas por não possuir elétrons livres (exemplos:
borracha, madeira, vidro, plástico).

Existe também uma classificação que distingue ainda os semi-metais, onde a banda de
valência está ocupada e a banda de condução está vazia, possuindo um valor de band gap
quase nulo (exemplo: grafita).
A condutividade é matematicamente representada pela equação 3.18:

a 

1



ou  a 

J
E

(3.18)

Onde:
ζa – condutividade elétrica [S.m-1];
ρ – eletrorresistividade [Ω∙m];
J – magnitude da densidade de corrente [A.m-2];
E – magnitude do campo elétrico [V.m-1].

A condutividade elétrica é a razão entre a densidade de corrente para a intensidade do
campo eléctrico. Quanto maior o valor da condutividade, menor a resistência que proporciona
ao fluxo de corrente elétrica (ELECTRICAL, 2016). Podemos distinguir três formas de
condutividade elétrica:
(a) eletrolítica: a condutividade eletrolítica é a medida da quantidade de transporte de
carga pelos íons presentes em solução e aumenta com a temperatura, pois a
mobilidade sofre incrementos com a mesma. Em solos e rochas ela normalmente
se manifesta pela presença de íons dissolvidos na água presente em fissuras e
poros desses materiais. Esta condutividade será abordada em mais detalhes na
subseção seguinte por ser a adotada no estudo;
(b) eletrônica: devida a presença de elétrons livres no material. Em se tratando de
solos e rochas a sua presença é manifestada por minerais metálicos e grafita em
sua matriz.
(c) dielétrica: condutividade derivada a partir dos dados das propriedades dielétricas e
perdas dielétricas.
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3.3.1.1 Condutividade eletrolítica

A condutividade da água é dependente da capacidade de difundir uma corrente elétrica
e é inversamente proporcional à resistência elétrica da mesma. Esta capacidade é devido à
presença de íons, sua concentração, mobilidade e valência, bem como a temperatura do
ambiente, pois a condutividade aumenta com a elevação da temperatura. A água destilada
possui condutividade de 0,5 a 3 µScm (baixíssima quantidade de eletrólitos) levando a muito
baixa condução elétrica. A água potável de torneira possui uma condutividade de 50 a
1500 µS/cm (evidente presença de eletrólitos), o que lhe confere boa condutividade elétrica
(HANNA, 2016).
Algumas substâncias quando em meio aquoso são capazes de conduzir eletricidade,
devido a dissociação de átomos em íons com carga elétrica positiva (cátion) e negativa
(ânion). Estas substâncias são chamadas de eletrólitos e ocorre uma migração de cátions e
ânions nas soluções em que elas estão presentes. O grau de condutibilidade elétrica de um
eletrólito leva em consideração a concentração, o grau de ionização e a natureza do solvente.
As soluções podem então ser distinguidas em eletrolíticas e não eletrolíticas, segundo sua
capacidade de conduzir ou não eletricidade. A água é considerada um solvente universal
justamente porque a maioria das substâncias (principalmente os eletrólitos) são dissolvidas
nela. O processo em que os íons são liberados no líquido é chamado de dissociação.
Conforme a maior ou menor capacidade de condução de eletricidade da solução, os eletrólitos
podem ser classificados em eletrólitos fracos e fortes. (ALEX, 2009).
Nem tudo de dissolve em água gera uma solução condutora, assim temos (BARRA;
LÃ, 2009):
(a) soluções moleculares: aquelas em que a dissolução de alguma substância
molecular origina moléculas em solução que, por não possuírem cargas elétricas,
não podem migrar em um campo elétrico e são denominados não-eletrólitos.
(b) Soluções iônicas: quando sólidos iônicos se dissolvem em água, ou são fundidos,
liberam íons (cátions e ânions) que, por possuírem cargas elétricas, podem migrar
em um campo elétrico (são capazes de conduzir corrente elétrica) e são
denominados eletrólitos.
Arrenius propôs a “teoria clássica da dissociação eletrolítica” em 1887 que propõe
basicamente (BARRA; LÃ, 2009):
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a) os eletrólitos são substâncias que em solução aquosa se dissociam espontaneamente
em partículas carregadas eletricamente denominadas “íons”, de maneira que a carga
total dos íons positivos é igual à carga total dos íons negativos. A presença de íons é
que justifica a capacidade dessas soluções de conduzir a corrente elétrica.
b) um eletrólito em solução não necessita obrigatoriamente estar totalmente dissociado
– ele pode estar parcialmente dissociado, estando os íons em equilíbrio com as
espécies químicas não dissociadas. Com isso Arrhenius tenta explicar o
comportamento coligativo dos eletrólitos. Desse conceito de dissociação parcial surgiu
o fator “grau de dissociação” que é a fração de espécies químicas dissociadas. E de
acordo com o grau de dissociação, os eletrólitos se classificam em fortes quando
apresentam valores altos para esse parâmetro (próximo de 1,0) e fracos quando
apresentam valores baixos para o mesmo (próximo de 0,01) e é variável com a
concentração de eletrólito, ainda mais se ele for fraco.
c) Os íons atuam independentemente uns dos outros e também das espécies químicas
não dissociadas e constituem partículas distintas com propriedades físicas e químicas
características.
d) A dissociação de um eletrólito é um processo reversível, isto é, os íons libertados se
unem novamente para formar a espécie química do composto correspondente,
estabelecendo um equilíbrio entre as espécies químicas não dissociadas e os íons. Esse
equilíbrio se desloca ao se diluir a solução, no sentido de aumentar a proporção de
íons. Somente em diluições infinitas o eletrólito estará completamente dissociado.

Pela teoria clássica, existem dois grupos com comportamentos diferentes: o primeiro
grupo (eletrólitos fortes): formado pelos ácidos fortes, bases fortes e sais (incluindo os
derivados de ácidos e bases fracos). Estes se dissociam quase que completamente, mesmo em
diluições relativamente pequenas – soluções 0,01 mol.L-1, que diluições posteriores produzem
apenas pequenas variações nos graus de dissociação. O segundo grupo (eletrólitos fracos):
ácidos e bases fracos, somente começa a dissociar em concentrações muito baixas, e, nesta
faixa de concentração, apresentam uma variação considerável em seu grau de dissociação
(BARRA; LÃ, 2009).
Uma crítica à teoria de Arrhenius é que para eletrólitos fracos sua teoria se adaptava
muito bem, porém quando se tratava de eletrólitos fortes, a mesma teoria não se aplicava, pois
com a descoberta do raio-X ficou evidenciado que os eletrólitos fortes já estão 100 %
dissociados no estado sólido, e quando se dissolvem em solução aquosa apenas o fazem por
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um mecanismo de solvatação e não de dissociação como previra Arrhenius. Dessa forma, a
teoria de Arrhenius acabou sofrendo algumas alterações com relação aos eletrólitos fortes em
razão da descoberta do estado cristalino, com o advento dos raios-X, porém ainda é
perfeitamente aplicável para eletrólitos fracos (BARRA; LÃ, 2009).
Com relação a teoria moderna de dissociação pode-se dizer, conforme Barra e Lã
(2009) que sua base é o conceito de atividade das espécies em função da concentração, que
traduz o comportamento experimental, ou seja, atividade é uma medida da concentração
efetiva de um íon na solução levando em conta a interação desse íon com os outros íons e
moléculas da solução. Experimentalmente, se observa que a posição da maioria dos
equilíbrios depende da concentração de eletrólitos no meio, mesmo quando o eletrólito
adicionado não contém um íon comum em relação àqueles envolvidos no equilíbrio.

3.3.2 Método da eletrorresistividade ou método resistivimétrico

Embasado no fato da existência de diferenças de eletrorresistividades entre solos de
diferentes naturezas e propriedades, esse método desenvolve-se pela aplicação de correntes
elétricas no subsolo e o estudo da distribuição das linhas de corrente (distorcidas por
heterogeneidades e anisotropias inerentes aos solos e rochas constituintes do terreno) visando
a determinação de camadas litológicas e suas profundidades, estratificações, inclinações,
xistosidade, falhas, dobras e outros acidentes geológicos (OLIVEIRA; BRITO, 1998).
A eletrorresistividade de formações rochosas varia em larga escala dependendo do
material, massa específica, porosidade, tamanho e forma de poros, umidade e salinidade, além
da temperatura (AHMED et alii, 2008).
Ao se analisar todas as propriedades físicas encontradas em rochas e minerais, a
eletrorresistividade é uma das mais variantes, exemplo disso é que um bom condutor pode ter
eletrorresistividade de 10 -5 Ω∙m e um mau condutor 1013 Ω∙m. O método resistivimétrico
avalia variações verticais e horizontais da resistividade, em subsuperfície, por meio de uma
fonte artificial de corrente elétrica, que poderá ser contínua ou alternada, injetada no subsolo.
Seu embasamento está na facilidade que um material apresenta de conduzir uma corrente
elétrica e pode ser expresso pela razão dada pela diferença de potencial elétrico [V] e a
corrente resultante [A] que está sendo induzida a fluir no material (PEREIRA, 2003).
O parâmetro que esse método fornece é a eletrorresistividade aparente, pois mede-se a
diferença de potencial entre dois eletrodos (RIGOTI, 1987). A resistividade aparente de uma
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formação geológica é igual a eletrorresistividade verdadeira de um meio fictício isotrópico e
homogêneo (AHMED et alii, 2008).

3.3.2.1 Tipos de levantamentos resistivimétricos e configuração dos eletrodos

Conforme Pereira (2003) e Bernard (et alii, 2006) são aplicáveis os seguintes tipos de
levantamentos com esse método:
 sondagens elétricas verticais (SEV): visam detectar a variação vertical da
eletrorresistividade partindo-se do aumento do espaçamento entre os eletrodos em
sucessivas leituras;
 caminhamentos elétricos (CE): sua função é averiguar as variações horizontais por
meio da movimentação do arranjo de eletrodos sem que se altere o espaçamento entre
esses, dessa forma a profundidade de investigação é aproximadamente constante.
 multieletrodos (MEA – multi electrode array): de acordo com Bernard (et alii, 2006)
esta metodologia inclui grande número de eletrodos dispostos ao longo do
alinhamento simultaneamente e que realiza uma comutação automática destes
eletrodos para aquisição de dados de perfil. Convém observar que um cabo de
multiconexões é ligado a vários eletrodos (24, 48, 72, 96, ...) em espaçamento fixo e
no resistivímetro se encontram os relés responsáveis pela comutação de eletrodos para
sequenciar as leituras. O mesmo equipamento geofísico realiza o armazenamento de
dados. Pelas diversas combinações dos pares de eletrodos de corrente (AB) e de
voltagem (MN) é construída a seção de sondagem/perfilagem em que a máxima
profundidade de investigação será relativa principalmente ao comprimento total do
cabo. Esta técnica se subdivide em CEME (caminhamentos elétricos multieletrodos) e
SEVME (sondagem elétrica vertical multieletrodos).
O arranjo que aplica dois eletrodos (SP – método do potencial espontâneo, tratado por
Gallas, 2005) pode levar a polarização devido a reações eletroquímicas de oxidação/redução
nos eletrodos que causam o acúmulo de cargas nos mesmos. Esse acúmulo de íons gera
mudanças nas leituras de resistência. O arranjo com quatro eletrodos possui baixa
possibilidade de ocorrência de reações eletroquímicas nos eletrodos devido ao fato da corrente
fluir pelos eletrodos externos e a voltagem ser medida nos eletrodos internos do arranjo.
Assim este arranjo é de grande utilidade na minimização de interferências elétricas e da
polarização de eletrodos (KIM et alii, 2011).
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Duas coisas são fundamentais para uma pesquisa de eletrorresistividade que são a
introdução da corrente e a medida da voltagem, mas, por causa dos efeitos de contato nos
eletrodos, a eletrorresistividade de subsuperfície não pode ser estimada utilizando o mesmo
par de eletrodos para ambos propósitos. Dessa forma dois eletrodos de corrente e dois de
voltagem são aplicados em diversas configurações (MOON et alii, 2006).
Quanto a essas configurações de levantamentos resistivimétricos pode-se citar Milsom
(2003) e Moon (et alii, 2006) que apresentam as principais, como observa-se nas Figuras 3.7 a
3.13:
(a) Configuração de Wenner α:
Nesta configuração, caso especial da configuração de Schlumberger (com n = 1), o
eletrodo principal é movido por um intervalo de eletrodo ao longo do alinhamento para cada
nova estação e cada eletrodo do arranjo é movido para o local liberado por seu vizinho
(MOON et alii, 2006). Esta foi a configuração de eletrodos (Figura 3.7) adotada para os
experimentos apresentados nesta dissertação.
Figura 3.7 – Configuração de Wenner α
A

B
M

N

Fonte: elaboração própria.

  2 a 

V
I

(3.19)

Onde:
ρ – eletrorresistividade [Ω∙m];
a – distância entre estacas [m];
I – corrente elétrica [A];
V – valor da resistência medida pelo equipamento e usado para calcular ρ [Ω].
É válido dizer que Chapellier (2000) cita também as configurações Wenner β e
Wenner γ. As diferenças estão apenas na posição ocupada pelos eletrodos de corrente e
potencial, ou seja, o distanciamento „a‟ permanece igual em todas estas configurações. Dessa
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forma o arranjo Wenner β segue a disposição [ABMN] e o arranjo Wenner γ a disposição
[AMBN].
Acerca da profundidade de investigação para este método pode-se citar Roy (1971
apud CHAPELLIER, 2000) que afirma ser 0,11·L (0,11·AB), Baker (1989 apud
CHAPELLIER, 2000) que cita 0,17·L (0,17·AB), Lasfargues (1957) que propõe alcance de
0,25·L (0,25·AB) e Pinto (2005) que concorda com o último autor.

(b) Configuração de dois eletrodos (polo-polo):
Esta configuração apresenta a vantagem de requerer a movimentação de apenas dois
eletrodos, mas necessita de cabos muito longos para manter os eletrodos ligados ao eletrodos
fixos (MOON et alii, 2006).
Figura 3.8 – Configuração de dois eletrodos (polo-polo)

Fonte: Elaboração própria.

  2 a 

V
I

(3.20)

Onde:
ρ – eletrorresistividade [Ω∙m];
a – distância entre estacas [m];
I – corrente elétrica [A];
V – valor da resistência medida pelo equipamento e usado para calcular ρ [Ω].

(c) Configuração de Schlumberger:
Único arranjo equiparável ao de Wenner em se tratando de disponibilidade de material
de interpretação, é o ideal para se trabalhar com distâncias desprezíveis entre os eletrodos
internos (MILSOM, 2003).
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Figura 3.9 – Configuração de Schlumberger
A

B

M

N

Fonte: Elaboração própria.

Exato:

  

L²  l ² V

2l
I

(3.21)

L² V

2l I

(3.22)

Dipolo ideal:

  
Onde:
ρ – eletrorresistividade [Ω∙m];
l – largura da linha de potencial MN [m];
L – largura da linha de emissão AB [m];
I – corrente elétrica [A];

V – valor da resistência medida pelo equipamento e usado para calcular ρ [Ω].

(d) Configuração de gradiente:
Requer geradores muito poderosos. Os eletrodos externos são fixos e separados por
grande distância enquanto os eletrodos internos se movem juntos, separados por apenas
alguns metros (MOON et alii, 2006).
Figura 3.10 – Configuração de gradiente
A

B
M

N

Fonte: Elaboração própria.
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Dipolo ideal „a‟:

  

L²
V
K
a
I

(3.23)

Onde:


1 X
1 X


K  2  

3z
3z 
 y ²  (1  X )²  

  y ²  (1  X )² 

X  x/L

&

(3.24)

Y  y/L

(3.25)

Onde:
ρ – eletrorresistividade [Ω∙m];
a – distância entre estacas MN [m];
L – distância entre as estacas AB dividida por dois [m];
I – corrente elétrica [A];
V – valor da resistência medida pelo equipamento e usado para calcular ρ [Ω].

(e) Configuração dipolo-dipolo:
Seu uso é comum nos trabalhos com polarização induzida (IP) devido à completa
separação dos circuitos de corrente e voltagem, o que reduz a vulnerabilidade a ruídos
indutivos. Um considerável corpo de material de interpretação está disponível. Informações
de diferentes profundidades podem ser obtidas pela variação de „n‟, que quanto mais é
incrementado, mais profundo se investigam formações em subsuperfície que são imprimidas
como pseudo-seções (MILSOM, 2003).
Figura 3.11 – Configuração dipolo-dipolo
M

A

N

B

Fonte: Elaboração própria.

   n  (n  1)  (n  2)  a 
Onde:
ρ – eletrorresistividade [Ω∙m];

V
I

(3.26)
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a – distância entre estacas [m];
n – múltiplo de „a‟ [-];
I – corrente elétrica [A];
V – valor da resistência medida pelo equipamento e usado para calcular ρ [Ω].

(f) Configuração Polo-dipolo:
Nesta configuração são geradas anomalias que são consequentemente mais difíceis de
serem interpretadas que aquelas geradas por arranjos simétricos. Os picos são deslocados para
os centros de corpos condutivos ou carregáveis e a posição dos eletrodos deve ser marcada
com cuidado especial. Os dados são geralmente marcados em um ponto no meio do caminho
entre os eletrodos móveis de voltagem e os resultados podem ser mostrados como pseudoseções, onde a profundidade de investigação varia com a variação de „n‟ (MILSOM, 2003).
Figura 3.12 – Configuração polo-dipolo
M

N

Fonte: Elaboração própria.

  2 n  (n  1)  a 

V
I

(3.27)

Onde:
ρ – eletrorresistividade [Ω∙m];
a – distância entre estacas [m];
n – múltiplo de „a‟ [-];
I – corrente elétrica [A];
V – valor da resistência medida pelo equipamento e usado para calcular ρ [Ω].

(g) Arranjo quadrado:
Neste caso, quarto eletrodos posicionados nos cantos de um quadrado são combinados
de diversas formas em pares de corrente e voltagem. As sondagens em profundidade são
efetuadas pela expansão do quadrado (MILSOM, 2003).
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Figura 3.13 – Configuração do arranjo quadrado
Observação: no arranjo quadrado diagonal não existe fator, como nenhuma diferença de voltagem é
observada sobre solo homogêneo.
A
Fonte: Elaboração própria.

A


M

2  a V

2 2 I

(25)
M

B

N

Onde:
ρ – eletrorresistividade [Ω∙m];
N

a – distância entre estacas [m];

I – corrente elétrica [A];
B
V – valor da resistência medida pelo equipamento e usado para calcular ρ [Ω].



2  a V

2 2 I

(3.28)

Onde:
ρ – eletrorresistividade [Ω∙m];
a – distância entre estacas [m];
I – corrente elétrica [A];
V – valor da resistência medida pelo equipamento e usado para calcular ρ [Ω].

Para estudos de variações laterais de eletrorresistividade são mais usuais os arranjos de
Wenner, polo-polo e gradiente (MOON et al., 2006).
O uso de corrente direta simples pode causar acúmulo de cargas nos elétrodos
potenciais que levariam a sinais espúrios. Uma prática comum é a comutação da corrente
direta de forma que sua direção é invertida de poucos em poucos segundos; um ou dois
segundos, conforme Milsom (2003), alternativamente pode-se fazer uso de uma baixafreqüência alternando a corrente. Em investigações de multi-eletrodos, o par de eletrodos de
corrente e o par de eletrodos de potencial são normalmente intercambiáveis (LOWRIE, 2007).
Kearey et alii (2002), explanam que existem dois motivos para essa prática.
Primeiramente, a aplicação de corrente direta levaria a um acúmulo de cargas na região do
eletrodo e isso geraria uma polarização eletrostática que poderia inibir a chegada de novos
íons ao eletrodo. A razão secundária para essa prática é a possibilidade da existência de
correntes telúricas que constituem correntes elétricas naturais que fluem paralelas à superfície
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terrestre e causam gradientes potenciais regionais. Dessa forma a prática de inversão de
correntes evita ambas situações, no primeiro caso evitando o acúmulo de cargas e no segundo
por incrementos e decréscimos uniformes no potencial medido.
As configurações de eletrodos podem ser utilizadas na obtenção de informações em
profundidade ou de variações resistivimétricas horizontais a uma profundidade constante. Na
Figura 3.14 observa-se o campo elétrico gerado no solo pela aplicação de corrente elétrica.
Figura 3.14 – Campo elétrico gerado no terreno devido a aplicação de corrente elétrica

Fonte: elaboração própria.

3.3.2.1.1 Perfis e retângulos de resistividades aparentes

São dispositivos que trabalham em geometria constante, com o arranjo de
Schlumberger, sendo o retângulo de eletrorresistividade caracterizado pelos eletrodos de
corrente (A e B) manterem-se fixos e a um comprimento de um terço de (MN), enquanto os
eletrodos de potencial (M e N) são deslocados em perfis paralelos ao alinhamento AB. Esse
conjunto de perfis permite a geração de um retângulo que apresenta campo elétrico quase
constante para regiões homogêneas e isótropas. Deve-se destacar que a prospecção é a
profundidade constante devido a constância da linha de emissão de corrente elétrica (AB),
porém deve-se embasar a escolha dessa profundidade em dados prévios (sondagens mecânicas
ou geoelétricas). Geralmente aplica-se um dispositivo de grande linha de emissão de corrente
(cerca de dez vezes a espessura da camada capeante) para que se evite influência do material
sobrejacente. É válido dizer que a interpretação desses dados é de caráter qualitativo, pois
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consiste apenas na comparação de valores dos diversos perfis obtidos (OLIVEIRA; BRITO,
1998).
Na visão de Ahmed et alii (2008), a respeito dos perfis de eletrorresistividade, esses
são aplicados para determinar heterogeneidades horizontais em uma determinada
profundidade e, portanto, uma seção particular de subsolo é mapeada ao longo do perfil. Sua
construção se dá com a alocação dos pontos de investigação sobre suas coordenadas em um
mapa e união dos dados de mesmo valor em isolinhas de resistividade. Dessa forma pode-se
obter mapas lineares para vários espaçamentos de eletrodos ou mapas de contorno para uma
profundidade assumida.
Na Figura 3.15 ilustra-se a obtenção de perfis e retângulos de resistividades aparentes.
Figura 3.15 – Perfis e retângulos de eletroresistividades aparentes

Fonte: elaboração própria.

3.3.2.1.2 Sondagens geoelétricas

Consiste na técnica para investigação de estruturas geológicas em diferentes
profundidades e, dessa forma, variam-se os comprimentos da linha de emissão de corrente
(AB) com o centro do dispositivo de medição fixo. Na sequência, traça-se um diagrama em
escala bilogarítmica com as resistividades aparentes (ρ) em ordenadas e (AB/2) em abscissas,
sendo a interpretação desenvolvida sobre tal diagrama (Figura 3.16). Convém observar que a
metodologia é mais eficiente para estruturas horizontalizadas, de forma que as linhas de
emissão de corrente elétrica estejam perpendiculares às estruturas, devido aos ábacos das
curvas padrão (curvas teóricas esperadas para diversas litologias – Figura 3.17); casos
divergentes desta condição (filões eletricamente resistentes ou condutores, inclinação dos
estratos, falhas, dobras) levarão a perturbações no diagrama que não poderão ser interpretadas
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apenas por correlação aos ábacos padrão (OLIVEIRA; BRITO, 1998). Quanto aos arranjos
aplicáveis e mais apropriados citam-se, conforme os mesmo autores:
 Schlumberger: onde se destacam a maior facilidade de operação em campo e
consequentemente menores tempos de trabalho e esforço, além da maior facilidade na
distinção de heterogeneidades superficiais ou variações de eletrorresistividade em
profundidade;
 Wenner: maiores resoluções e profundidades de investigação.
Figura 3.16 – Sondagem geoelétrica

Fonte: elaboração própria.

Figura 3.17 – Exemplo de ábacos de curvas padrão

Fonte: elaboração própria.

Acerca da profundidade de investigação (h), conforme Lasfargues (1957), existe a
dependência da condutividade das estruturas geológicas em subsuperfície, sendo que um
corpo condutivo leva a muito pequenas profundidades de alcance, o contrário, corpos pouco
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condutivos (muito resistivos) possibilitam muito maiores profundidades de averiguação pela
metodologia. Em média, sendo L a largura da linha de emissão AB, para sondagens elétricas
verticais admite-se que:

h

L
4

(3.29)

Onde:
h – profundidade de investigação [m];
L – largura da linha de emissão AB [m].

Esta profundidade teórica de investigação pode ser alterada, na prática, por contrastes
entre as eletrorresistividades das camadas geoelétricas (BRAGA, 2002).
Na prática de interpretação de anomalias de resistividades elétricas, para que se possa
comprovar a existência de uma anomalia suficientemente desenvolvida, caracterizando uma
camada litológica, faz-se necessário que a linha de emissão seja pelo menos quatro vezes a
profundidade de investigação (LASFARGUES, 1957).

AB  4  h

(3.30)

Onde:
AB – linha de emissão [m];
h – profundidade de investigação [m].

Quando é desejável conhecer as formações em subsuperfície pode-se aplicar a
sondagem elétrica vertical, pois ela fornecerá dados de profundidade, espessura das camadas e
suas resistividades. A interpretação desses dados se dá através de duas principais ferramentas
(AHMED et alii, 2008):
 métodos diretos: os parâmetros de camadas (espessura, variações tridimensionais de
eletrorresistividade) são definidos utilizando-se as curvas de campo (dados da
sondagem

geoelétrica)

através

de

um

código

de

computador

disponível.

Frequentemente as curvas padrão (curvas teóricas para a litologia) podem não
combinar com as curvas de campo, dessa forma o sistema pode fazer uso de um
modelo de inferência (como ZOHDY,1974 e ZOHDY, 1989 apud AHMED et alii,
2008) que se utiliza de um processo iterativo ou o operador deve computar uma curva
teórica que se adeque à situação encontrada no campo para que se obtenham os
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parâmetros de camada. Existem ainda métodos diretos que interpretam os parâmetros
sem a necessidade de um modelo;
 métodos indiretos: as curvas de campo são comparadas com um padrão de curvas
teóricas para diferentes parâmetros conhecidos das camadas (espessura, variações
tridimensionais de eletrorresistividade), preparados previamente.

Com relação aos parâmetros de camada, que são obtidos em termos de espessuras e
eletrorresistividades, sua inferência pode se dar em termos de litologia de subsuperfície por
conhecimentos geológicos prévios da área ou mesmo correlação a eletrorresistividades de
formações geológicas já conhecidas de algum outro local. (AHMED et alii, 2008).
No Gráfico 3.1 é ilustrada uma relação entre profundidade de investigação e
espaçamento dos eletrodos que exibe a fração de corrente penetrante.

Fração de corrente

Gráfico 3.1 – Relação para fração de corrente penetrante

Distância entre eletrodos / profundidade
Fonte: KEAREY et alii, 2002, p. 185.

3.3.2.1.3 Cartas de resistividades aparentes

É importante salientar as cartas de resistividades aparentes (Figura 3.18) que são
traçadas sobre uma carta ou mapa geológico de escala adequada ao problema a estudar, com
os dados de resistividades obtidos nos perfis e retângulos de eletrorresistividades aparentes
realizados, unindo-se os isovalores de resistividades que definirão as fronteiras para o
escalonamento determinado (aritmético, geométrico, logarítmico, entre outros). Definido o
traçado da carta, que deve correlacionar os conjuntos de resistividades a dados geofísicos e
geológicos previamente levantados (observação direta, alinhamentos estruturais, dados de
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trabalhos geológicos anteriores), pode-se aplicar seus dados à determinação de pontos de
interesse para estudos prospectivos de outro caráter (sísmica de reflexão, sondagem mecânica
e outros) (OLIVEIRA; BRITO, 1998).
Figura 3.18 – Carta de resistividades aparentes da Jazida Boa Esperança

Fonte: disponível em: <http://ppegeo.igc.usp.br/img/revistas/bigusp/v4/a05fig05.jpg>.

3.3.2.2 Aplicações do método resistivimétrico

Com relação à prospecção de águas subterrâneas o método da eletrorresistividade é um
dos mais aplicados. Como cita Merrick (1997), sua finalidade é a interpretação de parâmetros
geológicos e hidrogeológicos em subsuperfície, o que evidencia a excelência de seu emprego
na pesquisa de água subterrânea. A condutividade elétrica da água aumenta de acordo com a
quantidade de íons dissolvidos que são advindos das rochas que a armazenam (poros, zonas
fraturadas e zonas de alteração de rochas), dessa forma, torna-se possível o mapeamento de
limites entre águas doces e salobras (LUIZ; SILVA, 1995). “Este método fornece informações
sobre corpos rochosos que tenham condutividade elétrica anômala. É empregado pela
engenharia para estudos de salinidade de lençóis de água subterrânea.” (BERTULANI, 2012,
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p. 3 apud REIS et alii, 2012). Na visão de Kearey et alii (2002) existem aplicações deste
método na prospecção mineral para localização de falhas ou zonas de fratura e na localização
de corpos mineralizados de condutividade anômala. Também aplica-se a levantamentos
geotécnicos na determinação de variações nas rochas encaixantes e na identificação de
descontinuidades acentuadas.
Apesar da eletrorresistividade ser normalmente controlada pela porosidade e
salinidade dos poros preenchidos com água, minerais de argila são eletricamente polarizados e
as rochas que os contém são bastante condutivas, ainda mais quando estão úmidas (MOON et
alii, 2006).
A eletrorresistividade está diretamente relacionada a mecanismos de propagação de
corrente elétrica nos materiais, pois a presença de minerais metálicos e grafita (que são bons
condutores) reduzem a eletrorresistividade da área estudada, determinando a condutividade
eletrônica. Existe também a condutividade eletrolítica que é gerada pela presença de água
intersticial com íons dissolvidos. Geralmente esta é a mais comumente manifestada em
estudos, devido ao fato de ter mais influência do que minerais condutores disseminados em
rochas, exceto em casos de concentrações anômalas, corpos mineralizados condutores (REIS
et alii, 2012).
Vale ressaltar que existem diversos estudos possibilitados pelos métodos elétricos,
como o estudo de McGrath et alii (2002) onde se investigaram prováveis rotas de
contaminantes de recursos hídricos, advindos de atividades superficiais e desaguamento de
processamento mineral, em regiões cársticas. Cutrim e Rebouças (2005) aplicaram essa
metodologia prospectiva na estimativa de topo e espessura de unidades geológicas na Bacia
do Paraná. Cutrim et alii (2007) fizeram uso da metodologia para pesquisa hidrogeológica na
Bacia do Parecis. Morais e Bacellar (2010) estudaram o fluxo de água em subsuperfície.
Almeida et alii (2010) fizeram uso deste método geofísico para modelagem de cordões
arenosos da baía de Sepetiba. Dos Santos et alii (2011) desenvolveram uma revisão do
método de Montgomery e descrevem procedimentos para medidas de resistividades de
materiais anisotrópicos. Cutrim e Shiraiwa (2011) utilizaram essa técnica para prospecção de
água subterrânea em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Calamita et alii (2012)
aplicaram o método resistivimétrico na estimativa de umidade do solo. Hermans et alii (2012)
estudaram a extensão da infiltração de água salobra em uma área de dunas da reserva natural
de Westhoek na Bélgica através de perfis tomográficos de eletrorresistividade. Jolly et alii
(2011) estudaram a viabilidade de aplicação da técnica em questão no monitoramento da
movimentação de chorume em um aterro sanitário, com atenção às vantagens e limitações do
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método geofísico em termos de resolução, aplicabilidade e como técnica complementar ao
monitoramento dos processos de desaguamento.

3.3.2.3 Avanços nos levantamentos geoelétricos

Uma melhoria nos levantamentos de subsuperfície, citada por Ahmed et alii (2008),
foi a utilização das coleções de multieletrodos, onde aplicam-se 24 ou mais eletrodos
conectados a um cabo para várias conexões, levando a geração de imagens 2D. Milsom
(2003) cita e explana sobre as principais metodologias de desenvolvimentos, quais sejam:
 arranjo de Lee: assemelha-se ao arranjo de Wenner mas possui um eletrodo central
adicional. As diferenças de voltagem do centro para os dois eletrodos de voltagem
usuais dão a medida de heterogeneidade do solo;
 arranjo Offset Wenner: similar ao arranjo anterior, mas com todos os cinco eletrodos
separados pela mesma distância. Visa obtenção da eletrorresistividade aparente com o
diferencial de fornecer uma medida de variabilidade do solo;
 arranjo focalizado: visa obtenção de informações em profundidade sem grande
expansão dos eletrodos.

3.3.2.4 Limitações do método

Quanto às limitações do método da eletrorresistividade Kearey et alii (2002) citam:
 as interpretações são ambíguas, dessa forma mesmo com controles geofísicos e
geológicos são necessárias discriminações entre alternativas válidas de dados
resistivimétricos;
 as interpretações são limitadas a configurações estruturais simples, pois quaisquer
desvios dessas situações simples podem impossibilitar a interpretação;
 a topografia e os efeitos de variações superficiais de eletrorresistividade próximas
podem mascarar os efeitos das variações em profundidade;
 a profundidade de penetração do método é limitada pelo máximo poder elétrico que
pode ser introduzido no solo e por dificuldades físicas de disposição de longos
comprimentos de cabos. O limite de profundidade para a maioria dos levantamentos é
aproximadamente 1 km.
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3.3.3 Resistivímetro

Um equipamento de sondagem elétrica consiste basicamente dos seguintes módulos
(PEREIRA, 2003):
 resistivímetro: unidade transmissora de corrente (contínua ou alternada) e unidade
receptora que verifica a diferença de potencial, entre dois eletrodos, gerada pela
injeção de corrente no solo;
 fonte de energia: geradores, acumuladores ou pilhas que devem ser adequados ao
consumo de carga do equipamento;
 eletrodos de metal: hastes que tem por função o aterramento, a injeção da corrente e a
captação da corrente transmitida em subsuperfície;
 cabos elétricos: ligam o equipamento (resistivímetro) aos eletrodos.
O equipamento aplicado nesse estudo (EM-4055) é o terrômetro digital controlado por
microprocessador. Esse equipamento possibilita medições de resistência de aterramento e
eletrorresistividade do terreno (método de Wenner) e, ainda, detecta correntes parasitas
presentes no solo (MEGABRAS, 2014).
A medição da resistência, cuja escala de trabalho do equipamento vai de 0 a 20 kΩ, é
efetuada pela injeção de uma corrente estável na superfície em estudo e seguinte medida da
tensão resultante da circulação dessa corrente por meio da resistência de difusão do
aterramento. Com relação à medição da resistividade, onde a escala de medição do terrômetro
esta compreendida entre 0 e 50 kΩm, é injetada na superfície avaliada uma corrente e procede
com a medição da voltagem apresentada, utilizando-se o valor informado pelo operador para a
distância entre as estacas, e o equipamento calcula a eletrorresistividade automaticamente pela
Equação completa de Wenner (MEGABRAS, 2014).



4 Ra
2a
a
1

a²  4 p²
a²  p²

Onde:
ρ – eletrorresistividade [Ω∙m];
a – distância entre estacas [m];
R – valor da resistência medida pelo equipamento e usado para calcular ρ [Ω];
p – profundidade de penetração das estacas [m].

(3.31)
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Existe ainda a função voltímetro que possibilita a medição de correntes geradas por
voltagens parasitas, nessa função o resistivímetro atua como um voltímetro convencional em
uma escala de 0 V a aproximadamente 60 V (MEGABRAS, 2014).
Na Figura 3.19 observa-se um esquema de medição com o equipamento.
Figura 3.19 – Esquema de medição com o EM-4055

Fonte: MEGABRAS, 2014, p. 16.

3.3.4 A lei de Archie

Conforme Santos (2006) a lei de Archie relaciona as propriedades elétricas das
formações geológicas e as propriedades hidrogeológicas, em formações sem a presença de
argilas.
1

 t f  Rw  ns
Sw  
c 
 Rt   

(3.32)

Onde:
Sw – saturação de água [-];
tf – fator de tortuosidade (caracteriza a distância percorrida pela corrente elétrica e depende da
forma dos poros e das interconexões entre eles, normalmente varia de 1,3 a 2,2) [-];
Rw – resistividade da água de formação [Ω∙m];
Rt – resistividade volumétrica da rocha [Ω∙m];
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 – porosidade [-];
c – expoente de cimentação [-];
ns – expoente de saturação [-].
Kim et alii (2011) apresenta outra equação para esta mesma lei:
F  b w  a  n m

(3.33)

Onde:
F – fator de formação [-];
ρb – eletrorresistividade do solo saturado [Ω∙m];
ρw – eletrorresistividade da água dos poros [Ω∙m];
a – parâmetro estrutural ou fator de tortuosidade (solos não cimentados = 1) [-];
n – porosidade [-];
m – fator de forma (areia quartzosa = 1,52) [-].

3.3.5 Equação de Maxwell para campos elétricos

As equações de Maxwell determinam a distribuição dos campos elétricos e
eletromagnéticos no espaço, nos dizendo como as partículas carregadas afetam estes campos.
Susskind (2011) cita a lei empírica da conservação de cargas que propõe que não
existe variação de cargas sem que esta esteja relacionada a um fluxo de cargas.
A equação de Maxwell (Equação 3.24) para determinação de eletrorresistividade em
solos e rochas é apresentada a seguir:

1,2 

3  2
2
22

Onde:
ρ(1,2) – eletrorresistividade dos sedimentos/rochas [Ω∙m];
ρ2 – porosidade do material [-];
θ2 – coeficiente de porosidade [-].

(3.34)
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3.4 Parâmetros para caracterização de um sistema particulado

Caracterizar um sistema particulado é importante para a previsibilidade de suas
características operacionais, de armazenamento, de transporte e de escoamento. Os
parâmetros mais relevantes são apresentados nas subseções seguintes:

3.4.1 Ângulo de atrito interno

É a força tangencial necessária para que se vença o atrito entre dois corpos,
independente da área de contato aparente entre eles, e é proporcional à força normal sobre os
mesmos. Esta força, que se opõe ao deslocamento das partículas, é devida a junção de
pressões de escorregamento e de rolamento entre grãos (GAGGERO et alii, 2002).
Corresponde a uma medida de resistência ao cisalhamento dos materiais decorrente do
atrito partícula-partícula. Em outras palavras é o ângulo que o granel forma com a parte
inferior de um silo ou outro dispositivo de armazenamento e que deve ser superior ao ângulo
de repouso para que o material possa escoar (MILHOMEM, 2013).

3.4.2 Ângulo de repouso

Subdividido em:
(a) ângulo de repouso natural ou estático: consiste no ângulo medido da horizontal
com a superfície da pilha de material particulado e representa o ângulo segundo o
qual o material, partindo do repouso, escoará. É dependente das características
intrínsecas do material, bem como sua forma geométrica e faixa granulométrica.
Porém, também é influenciado pela umidade, pressão de compactação, presença de
partículas argilosas, temperatura, tempo de estocagem e modo de formação da
pilha (SILVA, 2005).
(b) ângulo de repouso dinâmico: “é o ângulo formado pela superfície da pilha de
material com a horizontal quando este material é posto a girar lentamente dentro
de um reservatório cilíndrico” (SILVA FILHO, 2008, p. 4).
(c) ângulo de repouso drenado: “é o ângulo que a face cônica interna do material
forma com a horizontal quando este material é descarregado pelo orifício de um
reservatório de base plana” (SILVA FILHO, 2008, p. 4).
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3.4.3 Distribuição granulométrica

Quando trata-se de tamanho de uma partícula várias são as possibilidades de definição
dimensional. Milhomem (2013) cita que, partindo-se do diâmetro da esfera equivalente, temse: o diâmetro volumétrico, o diâmetro superficial, o diâmetro de superfície volumétrica, o
diâmetro de arraste, o diâmetro de queda livre, o diâmetro de Stokes e o diâmetro da peneira.
Quando a referência é ao diâmetro do círculo equivalente citam-se o diâmetro da área
projetada e o diâmetro do perímetro. Por fim, no caso da definição ser relacionada ao
diâmetro estatístico destacam-se: o diâmetro de Feret, o diâmetro de Martin, o diâmetro de
cisalhamento, o diâmetro máximo da corda.
No processamento mineral, onde predominam partículas irregulares, precisa-se utilizar
uma forma indireta para determinação do tamanho. A mais comumente utilizada é a aplicação
de uma série de peneiras (ADENDO B) na qual o diâmetro de cada partícula ficará então
compreendido entre o tamanho da abertura na qual ela passou e aquele em que ela ficou
retida, o que constitui uma estimação dos tamanhos entre os quais as partículas se encontram
(MILHOMEM, 2013).

3.4.4 Esfericidade

Esse parâmetro é uma forma de análise da morfologia das partículas que caracteriza
como partícula de esfericidade igual a 1,00 uma esfera perfeita, sendo que qualquer outra
forma terá um valor menor de esfericidade. A esfericidade e o coeficiente de arredondamento
podem ser estimados por comparação visual com gráficos apropriados. As diferenças em
estimativas destes parâmetros por diferentes metodologias são da ordem de 0,1 e não excedem
0,2. Análise de imagens digitais facilitam a avaliação sistemática de descrições matemáticas
de forma das partículas incluindo análise de Fourier, análises fractais e outras técnicas
hibridas como a de Meloy (1977), Clark (1987), Hyslip e Vallejo (1997), Bowman et alii
(2001) (SANTAMARINA; CHO, 2004).
Existe também outra metodologia para determinação da esfericidade. Segundo Da Luz
(2014), ela é a razão entre a área superficial de uma esfera de volume equivalente ao da partícula
e a área superficial da partícula.
3
  (6  Vp )
área da esfera de mesmo volume


área superficial da partícula
Ap

2

3

(3.35)
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Onde:
Ψ – esfericidade [-];
Vp – volume da partícula [m³];
Ap – área superficial da partícula [m²].

No que concerne à influência deste parâmetro sobre as propriedades gerais de um
sistema particulado, destacam-se, segundo Allen (1997) o comportamento da torta de
filtragem, o empacotamento, a fluidez, a interação com fluidos, o poder de cobertura de
pigmentos e a porosidade.
Uma relação entre o índice de Hausner e a esfericidade é apresentada por Zou e Yu
(1996):

H r  1, 48 100,136

(3.36)

Onde:
Hr – índice de Hausner [-];
Ψ – esfericidade [-].

3.4.5 Índice de Hausner

Definido pela relação da massa específica compactada com a massa específica
aparente do material, seu conhecimento possibilita prever o grau de empacotamento e a
escoabilidade do granel, além da avaliação da estocagem de sólidos em silos e previsão do
tempo até que a peneira atinja o pico de entupimento das telas (ROBBERTS; BEDDOW,
1969 apud MILHOMEM, 2013; MILHOMEM, 2013).

Hr 

c
a

(3.37)

Onde:
Hr – índice de Hausner [-];
ρc – massa específica compactada [kg/m³];
ρa – massa específica aparente [kg/m³].

De acordo com Block (2007) quando este índice é inferior a 1,25 o material possui
escoamento fácil e, o caso contrário, o escoamento é muito difícil quando o índice é superior a
1,5.
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3.4.6 Massa específica aparente

A massa específica aparente considera o volume total da amostra, inclusive o espaço
vazio entre os grãos que a compõem e é aquela determinada no ar, sem referenciar as
flutuações do mesmo. Também chamada de peso específico, ou seja, o peso por unidade de
volume (DANA, 1976; SALVAGNINI, 2015; SAMPAIO; SILVA, 2007b).

a 

m
Va

(3.38)

Onde:
ρa – massa específica aparente [kg/m³];
m – massa [kg];
Va – volume [m³].

3.4.7 Massa específica real

A massa específica real ou relativa considera apenas o volume do conjunto de grãos
que compõe a amostra, sem considerar o espaço vazio existente entre os grãos e pode ser
obtida pela razão entre a sua massa específica e a massa específica de uma substância
estabelecida como padrão; constituindo

um número adimensional (DANA, 1976;

ANDRADE et alii, 2006 apud SAMPAIO; SILVA, 2007b).
A massa específica real pode ser obtida por picnometria laboratorial, seguindo os
procedimentos de Sampaio e Silva (2007b), e aplicando a seguinte equação (SILVA, 2008):

r 

P2  P1
( P4  P1 )  ( P3  P2 )

Onde:
ρr – massa específica real [-];
P1 – peso do picnômetro [kg];
P2 – peso do picnômetro + amostra [kg];
P3 – peso do picnômetro + amostra + água [kg];
P4 – peso do picnômetro + água [kg].

(3.39)
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3.4.8 Porosidade

Esse parâmetro é dado pela relação entre as massas específicas real e aparente
(COUTO et alii, 1999).

s  1

a
r

(3.40)

Onde:
εs – porosidade do sistema particulado ou do leito [-];
ρa – massa específica aparente [kg/m³];
ρr – massa específica real [-].

3.4.9 Velocidade de escoamento

Parâmetro intrinsecamente relacionado ao índice de Hausner, sendo que materiais
altamente compactados apresentam baixa velocidade de escoamento em silos e outras
estruturas (MILHOMEM, 2013).
3.5 Interpolação

A interpolação diz respeito a aproximar uma função utilizando-se de outra e é aplicada
quando se conhece apenas valores numéricos de uma função e é necessário calcular valores de
pontos desconhecidos (NOGUEIRA; ROCHA, 2013).

3.5.1 Krigagem

Remy et alii (2002) explanam que a krigagem é um algoritmo de regressão linear
generalizado onde dados ortogonais são correlacionados por combinação linear para um dado
modelo de variograma ou covariância.
Webster e Oliver (2007) citam e explanam acerca dos tipos de krigagem, quais sejam:
krigagem ordinária; krigagem simples; krigagem lognormal; krigagem universal; krigagem
fatorial; cokrigagem ordinária; krigagem indicativa; krigagem disjuntiva; krigagem
probabilística; e krigagem Bayesiana.
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3.5.1.1 Krigagem ordinária

A krigagem ordinária é um modelo geoestatístico de interpolação que permite a
implementação de um modelo de variograma ou covariograma com mínima variância de
krigagem (erro associado as medidas, que pode ser calculado) (YAMAMOTO, 2001). As
equações envolvidas nas estimativas são apresentadas a seguir:
n

Z *( X 0 )   i Z ( X i )

(3.41)

i 1

n

S02   i  Z ( X i )  Z *( X 0 ) 

2

(3.42)

i 1

i 

i  c

 j 1 ( j  c)
n

(3.43)

Onde:
Z*(X0) – valor desconhecido (ponto alvo) [-];
λi – ponderadores (pesos) [-];
Z(Xi) – dados disponíveis [-];
S02 – variância de krigagem [-];
ηi – termo para eliminação de pesos negativos [-];
c – módulo do maior peso negativo [-].

Segundo Webster e Oliver (2007), acerca dos ponderadores de krigagem, os maiores
ponderadores são os que situam-se mais próximos do ponto ou bloco estimado e sua
magnitude também é influenciada pela configuração da amostragem, sendo que a contribuição
dos cinco mais próximos perfaz 80 % do peso total. Outras considerações a respeito dos pesos
são: o peso/ponderador relativo dos pontos apresenta dependência do tamanho do bloco (a
medida em que o bloco aumenta, os pesos dos pontos próximos decresce, sendo que os pesos
dos pontos distantes aumenta até que ambos estejam aproximadamente iguais). Pontos de
dados agrupados recebem pesos menores individualmente do que aqueles que apresentam-se
isolados, em se tratando de mesma distância em relação ao ponto de interesse.
A dedução das equações supracitadas é apresentada e discutida por Yamamoto (2001).
Essa teoria também é apresentada e diferenciada da esperança condicional por Valente (1982).
David (1988) trata da krigagem simples (utilizada quando a média estacionária é conhecida),
da krigagem ordinária e da krigagem pontual, além de apresentar exemplos práticos.
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3.5.1.1.1 Krigagem pontual

De acordo com o tipo de domínio que se pretende estimar a krigagem é dita de ponto
(estimativas pontuais) ou de bloco (estimativas de áreas ou volumes).
A krigagem pontual visa a estimativa de uma variável de interesse em um ponto não
amostrado e sua aplicação prática é direcionada a representação gráfica de dados (mapas de
isovalores, superfícies tridimensionais) obtidas através da projeção perspectiva da malha
regular (YAMAMOTO, 2001). O mesmo autor apresenta exemplo de cálculo de um ponto
desconhecido (teor e espessura de camada).
O cálculo da média da covariância relativo a dados pontuais para uma média linear é
derivado de ponto a ponto pelo modelo de covariância (REMY et alii, 2002):

C  u,V ( s)   Cov Bv (s), Z (u ) 

1
V



C (u  u ')du '

(3.44)

u /V ( s )

Onde:
C – modelo de covariância ponto a ponto [-];
Z(u) – valor de ponto suportado (ponto com dados) [-];
V(s) – volume de um bloco suportado centralizado em „s‟ [-];
Bv(s) – média linear [-].
Esse modelo é utilizado sempre que dados médios lineares são apresentados, conforme
cita o mesmo autor.

3.5.1.1.2 Krigagem ordinária para mapeamento

Webster e Oliver (2007) tratam deste tema e o nomeiam como interpolação ótima e
citam que no caso do mapeamento de uma variável os valores (dados pontuais) são krigados
em pontos de uma grande fina (intervalos usuais de 2 mm). O software Surfer da Golden
Software é uma ferramenta capaz de realizar este trabalho com excelentes gráficos. Uma
grade de mapa krigado pode envolver computação pesada e o processo de inversão necessário
pode ser acelerado ao se trabalhar com as covariâncias ao invés das semivariâncias, devido ao
fato de no método usual de inversão de matrizes o maior elemento de cada linha (que atua
como pivô) corresponder ao valor na diagonal da matriz de covariância.

85

No caso dos dados serem irregularmente distribuídos esses poucos dados serão
aplicados na estimativa de Z(x) em muitos pontos dentro de uma pequena região/área. Além
do mais, quanto mais fina se desenvolve a grade de pontos do mapa mais pontos podem ser
interpolados de mesmas observações (dados levantados em campo).
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

Os materiais necessários ao desenvolvimento dos experimentos e as metodologias
aplicadas são descritos nas subseções seguintes:

4.1 Materiais necessários

As subseções seguintes são apresentados os materiais aplicados no desenvolvimento
da etapa experimental.

4.1.1 Mineral dielétrico

Foi aplicada a areia quartzosa (extraída na região de Fonseca, município de Mariana,
no Rio do Carmo e Rio Gualaxo do Sul, pertencentes a Bacia Rio Doce) para
desenvolvimento dos estudos. A aplicação de um material com características de baixa
condutividade (alta resistividade) visou facilitar a interpretação dos dados obtidos para as
diferentes umidades que foram trabalhadas. Dessa forma, a medida que se elevou a umidade,
como foi aplicada água natural (onde existe a presença de íons dissolvidos que tornam a água
um meio condutivo), a eletrorresistividade se reduzia.
Quanto a maturidade textural, uma areia varia apreciavelmente, sendo considerada
madura aquela areia que possui alto grau de classificação e alto grau de arredondamento. A
maturidade é refletida na composição das partículas de areia, e a areia final é uma
concentração de quartzo puro, o que é atingido naturalmente pelo desaparecimento dos
minerais menos-estáveis pelo desarranjo mecânico ou químico durante erosão e transporte ou
até mesmo depois que areia foi depositada (BELL, 2007).

4.1.2 Peneira desaguadora

Foi utilizada para que se avaliasse a operação de desaguamento em peneira vibratória
com módulos de peneira desaguadora (VIMAX B – 1609) e aplicou-se, para a determinação
da umidade e evolução do perfil de desaguamento, o método resistivimétrico. O equipamento
aplicado foi a peneira vibratória TRL, com área de peneiramento de 0,405 m² e inclinação
negativa de 2º (no sentido da descarga de material). Na Figura 4.1, observa-se o equipamento.
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Figura 4.1 – Peneira desaguadora

Fonte: arquivos do autor.

4.1.2.1 Peneira de batelada

Foi utilizada para avaliar a aplicabilidade do método nas leituras do perfil de
desaguamento e entender sua dinâmica sem a componente do deslocamento sobre a tela
desaguadora. Essa peneira possui 0,10 m de profundidade e 0,495 m de comprimento e
largura. A abertura da tela da peneira aplicada foi 147 μm.

4.1.3 Baia

Sua utilização visou a avaliação da drenagem gravitacional em baia (Figura 4.2) e
consistiu de uma caixa onde o material estudado foi colocado nas diversas faixas de umidade
estudadas para análise na condição estática e dinâmica (baia submetida a vibração mecânica –
frequência de 1200 Hz). As dimensões internas são (comprimento: 0,570 m; largura: 0,29 m;
altura: 0,285 m).
Figura 4.2 – Baia

Vista frontal

Vista superior

Observação: medidas em centímetros.
Fonte: elaboração própria.

Vista
lateral
esquerda
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4.1.4 Resistivímetro

É o equipamento que foi utilizado para aplicação do método resistivimétrico. O
equipamento foi o terrômetro digital microprocessado EM-4055. No Quadro 4.1 são
apresentadas algumas de suas especificações de operação:
Quadro 4.1 – Terrômetro digital microprocessado EM-4055
Parâmetro
Escala
Precisão
Resolução de leitura
Resistência
0 - 20 kΩ
± 2 % do valor medido ± 2 dígitos
0,01 Ω
Resistividade 0 - 50 kΩm
± 2 % do valor medido ± 2 dígitos
0,01 Ω∙m
Voltagem
0 - 60 V
± 3 % do valor medido ± 2 dígitos
0,1 V
Fonte: MEGABRAS, 2014.

4.1.5 Materiais e equipamentos auxiliares

Objetiva-se abordar, nas subseções sequenciais, os demais materiais empregados no
desenvolvimento da etapa experimental.

4.1.5.1 Água
A água natural, fornecida pela prefeitura municipal de Ouro Preto – MG, foi aplicada
ao material para que se obtivesse a umidade pretendida para os testes dos experimentos.

4.1.5.2 Balanças

Necessárias para controle da massa de material trabalhado e auxílio na determinação
da umidade. A descrição das balanças aplicadas está a seguir:
 Balança Toledo 2124/1: capacidade máxima de 100 kg e precisão de 0,02 kg;
 Balança Filizola BP15: capacidade máxima de 15 kg e precisão de 5 g;
 Balança Shimadzu BL-3200H: capacidade máxima de 3.200 g e precisão de 0,01 g.

4.1.5.3 Betoneira

Foi aplicada a betoneira CSM 120 L para homogeneizar o material nas faixas de
umidade adotadas no estudo.
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4.1.5.4 Esferas de vidro

Utilizadas, em diferentes granulações, para a realização de ensaios de determinação da
porosidade, com dados de eletrorresistividade, por meio da equação de Archie (Equação
3.22).

4.1.5.5 Estufa

Necessária para que se pudesse secar o material e, dessa forma, controlar a umidade.
Foi utilizada a estufa Biopar S480AD Esp.

4.1.5.5 Lupa

Aplicada, no caso deste estudo, para a averiguação da forma das partículas e, assim,
auxiliar na determinação da esfericidade do material através da teoria. Foi aplicado o
estereoscópio com zoom de 45x QUIMIS Q740SZ.

4.1.5.6 Quarteadores

Foram aplicados para que se obtivessem amostras representativas utilizadas para
etapas específicas do estudo (análise de umidade, análise granulométrica, análise de massa
específica). Utilizaram-se:
 quarteador de carrossel Dialmática com 12 recipientes de coleta e capacidade para 250
kg;
 quarteador Jones da Marconi com 16 rifles e abertura individual de 12,5 mm.

4.1.5.7 Peneiras para análise granulométrica

Foram aplicadas para que se conhecesse a distribuição granulométrica do material.
Dessa forma aplicaram-se as peneiras da série Tyler (ADENDO B).
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4.1.5.8 Picnômetro

Utilizado para determinar a massa específica real do material. Foi aplicado o
picnômetro a gás do tipo ULTRAPYC 1200e da Quantachrome.

4.1.5.9 Proveta

Foram utilizadas três provetas de 1 L para determinar a massa específica aparente e
massa específica compactada do material.

4.1.5.10 Pulverizador

Aplicado na pulverização do material para a determinação da massa específica real. O
equipamento utilizado foi o moinho vibratório de panela de tungstênio – FRITSCH
pulverisette 9.

4.2 Metodologias

Nas subseções seguintes são apresentados os trabalhos desenvolvidos.

4.2.1 Preparação das amostras

Para a homogeneização e quarteamento do material utilizaram-se o quarteador de
carrossel e um quarteador Jones. Partindo-se da amostra inicial de 60,920 kg desenvolveramse as etapas conforme o fluxograma da Figura 4.3:
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Figura 4.3 – Preparação amostral

[2 e 8]

Fonte: elaboração própria.

As amostras do recipiente 1 e 7 foram unidas e quarteadas por 3 vezes em quarteador
Jones para obtenção da amostra de análises de umidade. As amostras dos recipientes 3 e 9
foram agrupadas e quateadas por 3 vezes para a obtenção da amostra utilizada nos ensaios de
análise granulométrica (que posteriormente também foi aplicada na análise de esfericidade).
Os materiais coletados pelos recipientes 2 e 8 foram aplicados na determinação das massas
específicas (aparente, real e compactada).

4.2.2 Caracterização granulométrica do material

Foi desenvolvido o peneiramento combinado seguindo os preceitos de Sampaio e
Silva (2007a).

4.2.3 Determinação da umidade natural da areia quartzosa

Consistiu na pesagem de uma amostra representativa do material com umidade
natural, sua secagem em estufa por 4 horas a 100 °C (± 5 ºC) e nova pesagem (esses
procedimentos foram desenvolvidos em triplicata). A umidade foi dada pela equação
apresentada por Sampaio e Silva (2007b):

u

(massa úmida)  (massa seca) mu  ms

(massa úmida)
mu

(4.1)
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Onde:
u – umidade [-];
mu – massa úmida [kg];
ms – massa seca [kg].

4.2.4 Determinação da massa específica da areia quartzosa

Uma amostra representativa do material foi pulverizada no moinho de panela e levada
para o picnômetro a gás visando a determinação da massa específica real.
Para a obtenção da massa específica aparente uma amostra representativa do material
foi colocada em uma proveta de 1 L e pesada (descontando-se a massa da proveta). A massa
obtida foi divida pelo volume (1.000 cm³). Os procedimentos foram desenvolvidos em
triplicata e a média dos ensaios foi considerada a massa específica aparente do material. Esse
procedimento está de acordo com o proposto por Sampaio e Silva (2007b).

a 

m
Va

(4.2)

Onde:
ρa – massa específica aparente do leito particulado [kg/m³];
m – massa de particulados[kg];
Va – volume total do leito particulado (aparente) [m³].

4.2.5 Determinação das características intrínsecas do mineral principal (quartzo)

Serão apresentadas as principais características do quartzo, mineral que é o principal
constituinte do material trabalhado, nas subseções seguintes.

4.2.5.1 Determinação da esfericidade de Wadell

Para a determinação da esfericidade o procedimento foi, partindo de uma amostra
representativa, selecionar 30 partículas (por faixa granulométrica) que foram avaliadas na
lupa e comparadas com o gabarito da Figura 4.4. A média de esfericidade das 30 partículas foi
considerada a esfericidade global da faixa granulométrica do material trabalhado. Para a
definição da esfericidade média geral do material, as esfericidades médias por faixa foram
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multiplicada por um peso (que foi a porcentagem retida simples) e o somatório dividido por
100.

Esfericidade

Figura 4.4 – Ábaco para estimativa de esfericidade e fator de arredondamento

Fator de arredondamento
Fonte: KRUMBEIN; SLOSS, 1963.

4.2.5.2 Características gerais do quartzo

As características gerais do quartzo foram determinadas por revisão bibliográfica
(ADENDO D).

4.2.6 Determinação do ângulo de repouso

Visando a avaliar o ângulo de repouso a metodologia descrita por Aulton (2005) foi
utilizada, na qual o material foi escoado por um funil, sustentado por um suporte universal,
sobrepondo uma base de diâmetro conhecido até que se completasse toda base (Figura 4.5). O
cone formado teve sua altura determinada por régua de 1 mm de precisão. Os procedimentos
foram desenvolvidos em triplicata. O cálculo do ângulo de repouso foi efetuado pela seguinte
equação:

 altura 

 raio da base 

  arctg  
Onde:
θ – ângulo de repouso [°];

(4.3)
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altura – altura da pilha [m];
raio da base – raio da base [m].
Figura 4.5 – Aparato para determinação do ângulo de repouso

Fonte: elaboração própria.

4.2.7 Determinação do índice de Hausner

Esse dado possibilita conhecer as características de escoamento do material e é obtido
aplicando a equação 24.
Para determinar a massa específica compactada se procedeu com a metodologia citada
por Dos Anjos (2013) que consiste basicamente em:
 secar a amostra em estufa a 110 ºC, até constância do peso;
 determinar o volume do recipiente a ser utilizado (Vr);
 separar a amostra a ser utilizada, com volume no mínimo duas vezes o correspondente
à capacidade do recipiente a ser usado;
 pesar o recipiente utilizado para medir a sua massa (Mr);
 colocar amostra no recipiente de forma a ocupar 1/3 do volume do recipiente, nivelar
com a mão e em seguida aplicar 25 golpes com haste de adensamento em toda a
amostra.
 repetir o procedimento anterior para o 2/3 e 3/3 do volume do recipiente;
 pesar o conjunto recipiente mais amostra (Mra);
 repetir o procedimento mais duas vezes para outra amostra do mesmo material. A
diferença entre os experimentos deve ser menor ou igual a 0,05 g/cm³.
A equação seguinte foi aplicada para determinação da massa específica compactada:

c 

M ra  M r
Vr

(4.4)
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Onde:
ρc – massa específica compactada [kg/m³];
Mr – massa do recipiente [kg];
Mra – massa do recipiente + amostra [kg];
Vr – volume do recipiente [m³].

4.2.8 Determinação da porosidade

Dois procedimentos foram aplicados para a determinação da porosidade da amostra.

4.2.8.1 Porosidade volumétrica

Foi determinada pela aplicação da equação 3.40.

4.2.8.2 Porosidade relacionada a Lei de Archie

Foi determinada pela aplicação da equação 3.33 tendo como base de dados os
resultados dos experimentos de desaguamento em peneira de batelada, peneira desaguadora e
ensaios em baia (dados com umidade de saturação – 17,5 % de umidade). A
eletrorresistividade da água que foi aplicada na equação corresponde àquela determinada
pelos experimentos da seção 4.2.11.
Também foram realizados experimentos com cinco faixas granulométricas (+ 833 μm;
+ 589 μm e – 833 μm; + 417 μm e – 589 μm; + 295 μm e - 417 μm; + 208 μm e - 295 μm) de
areia quartzosa (Figura 4.6) e esferas de vidro. Neste caso, utilizou-se água destilada com
adição de cloreto de sódio (NaCl) até a concentração de saturação citada por Fogaça (2016)
que corresponde a 360 g/L ou 6,16 mol/L. O ensaio também baseou-se na aplicação da
equação 3.33, com a eletrorresistividade aplicada correspondendo a da água saturada de NaCl.
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Figura 4.6 – Avaliação da eletrorresistividade da areia quartzosa saturada

Fonte: arquivos do autor.

4.2.9 Estabelecimento de curvas de calibração

Dois tipos de curvas de calibração foram adotados:


o primeiro desenvolveu-se com água natural e suas respostas forma aplicadas

ao estudo dos experimentos de desaguamento em peneira de batelada, peneira
desaguadora e baia;


o segundo tipo foi desenvolvido com água + cloreto de sódio (NaCl –

6,16 mol/L) e seu desenvolvimento visou ao estudo da porosidade de amostras de
esferas de vidro e amostras da areia quartzosa.

4.2.9.1 Água natural (de torneira)

Para

o

estabelecimento

das

curvas

de

calibração

foram

avaliadas

as

eletrorresistividades apresentadas pelo material (areia quartzosa) com umidade conhecida (de
5,0 % a 17,5 %). A umidade inicial teve seu embasamento na primeira faixa de umidade que
entrou no limite de detecção do resistivímetro aplicado (terrômetro digital microprocessado
EM-4055), levando em conta os intervalos adotados de 2,5 % de umidade entre cada faixa
estudada. A umidade final para a curva foi aquela a partir da qual ocorria a saturação dos
poros do material. Acondicionaram-se 15 kg do material em uma caixa (comprimento: 50,0
cm; largura: 30,3 cm; profundidade: 15,8 cm) e utilizou-se a perfilagem eletrorresistiva
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(arranjo Wenner α; espaçamento dos eletrodos de 0,05 m) para que se correlacionassem as
leituras de eletrorresistividade a umidade estabelecida no material (Figura 4.7).
Figura 4.7 – Determinação da correlação eletrorresistividade e umidade

Fonte: arquivos do autor.

É válido dizer que a condutividade elétrica é o inverso da resistividade e, dessa forma,
ao aumentar a umidade do material (com água natural, onde existe a presença de íons
dissolvidos) é esperado que a resistividade decresça. Nesse caso faz-se presente a
condutividade eletrolítica que, segundo Fogaça (2015), apresenta condução de eletricidade
pela presença de íons (ânions e cátions) que fecham o circuito elétrico conduzindo a corrente
elétrica. Uma solução iônica ou eletrolítica pode ser formada pela ionização (rompimento de
ligações covalentes) ou dissociação (separação de um composto iônico) de um composto
químico natural ou artificial.
Os procedimentos foram desenvolvidos 5 vezes e a média dos dados foi utilizada na
criação da curva de calibração. A eletrorresistividade da água também foi registrada para que
se pudesse aplicar um fator de correção que objetivava minimizar os efeitos das variações da
disponibilidade de íons presentes nas leituras dos experimentos desenvolvidos.
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4.2.9.2 Água destilada + cloreto de sódio (NaCl)

Os procedimentos foram os mesmos adotados na seção 4.2.8.1, porém a diferença
constou na adição de cloreto de sódio (NaCl) na concentração de 6,16 mol/L (concentração
do coeficiente de solubilidade deste soluto) e no uso de água destilada ao invés da água
natural para a realização destes ensaios.

4.2.10 Análise do perfil de desaguamento em peneiras desaguadoras

Os procedimentos são tratados nas subseções seguintes.

4.2.10.1 Análise do perfil de desaguamento na peneira de batelada

Homogeneizaram-se, na betoneira, 30 kg de amostra seca com o volume necessário de
água para atingir a faixa de umidade aplicada (15,0 %, 17,5 %, 20,0 %, 22,5 % e 25,0 %) e o
material foi adicionado à peneira de batelada para desaguamento. As faixas de umidade
adotadas visavam a cobrir as umidades anteriores e posteriores à saturação dos poros do
material (que ocorria em torno dos 17,5 % de umidade). A eletrorresistividade da água
aplicada era determinada antes de cada experimento de desaguamento (na mesma caixa
utilizada para estabelecimento de curva de calibração, preenchida com aproximadamente 21
litros de água) para aplicação de um fator de correção devido à presença de íons da água que
levava em conta a eletrorresistividade da água no dia do estabelecimento da curva de
calibração (EQUAÇÃO 4.5 – aplicada nos experimentos em peneira de batelada, peneira
desaguadora e baia).

fci 

estimada
cc

(4.5)

Onde: fci: fator de correção devido à presença de íons [-]; ρestimada: média das
eletrorresistividades medidas na água utilizada no experimento [Ω∙m]; ρcc: média das
eletrorresistividades medidas na água utilizada na curva de calibração [Ω∙m];
Aplicou-se a peneira de 147 μm e um tempo total de 6 minutos. A cada 120 s o
experimento era interrompido e efetuavam-se as leituras do perfil de desaguamento, pelo
arranjo de Wenner α, em três regiões (frontal, medial e posterior) do leito de material, que
possuía uma altura de 0,08 m. Utilizaram-se eletrodos de cobre com profundidade de
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penetração fixa em 0,05 m. Adotaram-se três profundidades de investigação: -0,025 m (AB =
0,100 m), -0,050 m (AB = 0,200 m) e -0,075 m (AB = 0,300 m). No caso deste estudo,
adotaram-se como profundidades de investigação aquelas referenciadas por Lasfargues (1957)
e Pinto (2005) que propõe alcance de 0,25·L (0,25·AB).
Nestes experimentos aplicou-se também um tampo sobreposto ao leito de material,
durante a aplicação de vibração, para que se evitasse reviramento do leito, causado pela
operação em batelada, que dificultava o desaguamento (situação detectada em experimentos
preliminares – ADENDO G, onde ocorreu sobrestimação dos dados de umidade devido ao
fato relatado).
Para que se garantisse a correta distribuição dos eletrodos e sua profundidade de
investigação aplicou-se um tampo de madeira onde os eletrodos eram introduzidos (Figura
4.8). Os experimentos foram desenvolvidos em duplicatas.
Após a realização de cada experimento o material do leito da peneira passava por nova
homogeneização em betoneira (aproximadamente 5 minutos) e três alíquotas eram retiradas
deste material para serem pesadas e levadas à estufa afim de averiguar a umidade final do
material (amostragem – método da perda mássica; EQUAÇÃO 4.1). O undersize da peneira
era filtrado, seco em estufa e pesado para verificação da eficiência de peneiramento
(EQUAÇÃO 3.15). Também realizou-se o balanço de água para se obter mais de um
parâmetro de determinação da umidade final e aplicar uma Equação para estimar a média de
remoção de umidade (EQUAÇÃO 4.6).

U  U i  xtd

(4.6)

Onde: δ U: variação da umidade [pontos %]; Ui: umidade inicial [%]; ẋtd: média dos
dados do experimento e duplicata [pontos %];
Figura 4.8 – Tampo de madeira (gabarito) para acondicionamento dos eletrodos

Fonte: arquivos do autor.
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4.2.10.2 Análise do perfil de desaguamento na peneira desaguadora

O procedimento consistiu em aplicar a perfilagem eletrorresistiva (aplicando o arranjo
de Wenner α) sobre o leito de desaguamento da peneira e associar as respostas do
resistivímetro à umidade da torta de filtragem obtida na peneira desaguadora (utilizando a
curva de calibração na estimativa de umidade). As umidades aplicadas à areia quartzosa para
os experimentos foram de 17,5 %, 20 %, 22,5 %, 25 % e 27,5 %. Os procedimentos foram
desenvolvidos em duplicatas.
O tempo das etapas dos experimentos foi de 60 segundos, baseado na velocidade
média de escoamento de materiais sobre peneiras desaguadoras: 0,1 m/s (METSO, 2003) e
considerando uma peneira de 6,0 m de comprimento (SIMPLEX, 2015).
Homogeneizaram-se, na betoneira, 60 kg de amostra seca com o volume necessário de
água para atingir a faixa de umidade aplicada (17,5 %, 20 %, 22,5 %, 25 % e 27,5 %) e o
material foi adicionado à peneira desaguadora para desaguamento. A eletrorresistividade da
água aplicada era determinada antes de cada experimento de desaguamento (na mesma caixa
utilizada para estabelecimento de curva de calibração, preenchida com aproximadamente 21
litros de água) para aplicação de um fator de correção devido à presença de íons da água que
levava em conta a eletrorresistividade da água no dia do estabelecimento da curva de
calibração.
Aplicaram-se módulos de peneira desaguadora VIMAX B-1609 (aberturas de 12 mm
por 5 mm) e um tempo total de 180 segundos. A cada 60 s o experimento era interrompido e
efetuavam-se as leituras do perfil de desaguamento, pelo arranjo de Wenner α, em três regiões
(frontal, medial e posterior) do leito de material, que possuía uma altura de 0,10 m.
Utilizaram-se eletrodos de cobre com profundidade de penetração fixa em 0,055 m.
Adotaram-se quatro profundidades de investigação: -0,025 m (AB = 0,100 m), -0,050 m (AB
= 0,200 m), -0,075 m (AB = 0,300 m) e – 0,095 m (AB = 0,1267 m).
Para que se garantisse a correta distribuição dos eletrodos e sua profundidade de
investigação aplicou-se um tampo de madeira, como gabarito, onde os eletrodos eram
introduzidos (Figura 4.9). Os experimentos foram desenvolvidos em duplicatas.
Após a realização de cada experimento o material do leito da peneira passava por nova
homogeneização em betoneira (aproximadamente 5 minutos) e três alíquotas eram retiradas
deste material para serem pesadas e levadas à estufa afim de averiguar a umidade final do
material (amostragem – método da perda mássica). O undersize da peneira era coletado em
cada experimento para determinação da eletrorresistividade apresentada pela água após o
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experimento e determinação do volume de água drenado (parâmetro que corroborava na
averiguação da umidade final – balanço de água).
Figura 4.9 – Tampo de madeira (gabarito) para os eletrodos

Fonte: arquivos do autor.

Convém observar que os experimentos foram desenvolvidos no sistema de bateladas,
devido ao fato do equipamento ser uma peneira vibratória modificada para peneira
desaguadora.

4.2.11 Análise de drenagem gravitacional em baia
O material foi disposto em uma baia e aplicou-se o arranjo de Wenner α. Foram
utilizadas as umidades: 10,0 %, 12,5 %, 15,0 % e 17,5 % com tempos crescentes de uma hora
até que se completassem 10 horas do acondicionamento do material na umidade préestabelecida. Essas faixas de umidade contemplaram aquelas encontradas em concentrados de
minérios da Serra dos Carajás, que vai de 9 % a 12 % conforme Moreira (2011) e as faixas de
umidade de 15 % e 17,5 % foram adotadas para que todas as umidades abaixo da saturação
dos poros pela água, dentro das faixas contempladas nos ensaios em peneiras, também
pudessem ser estudadas quanto a drenagem gravitacional. Convém observar que o
experimento foi efetuado na condição estática e na condição dinâmica (presença de vibração –
frequência de 1.200 Hz, para simular a vibração da casa de máquinas na espectativa de
simular materiais transportados em porões de navios). Os eletrodos foram utilizados em
leituras nas laterais da baia, gerando dois perfis/tomografias de eletrorresistividade (a cada
hora de experimento) que foram traduzidas em zonas/faixas de umidade pela aplicação da
curva de calibração pré-estabelecida e auxílio do software Sufer 8, utilizando a krigagem
pontual nas regiões em que não se possuíam informações geofísicas da eletrorresistividade.
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Os procedimentos foram desenvolvidos em duplicata. Esses experimentos foram aplicados
para observar a aplicabilidade da metodologia em silos, vagões, navios, entre outros. No
Gráfico 4.1 observa-se a evolução do perfil de umidade em um container (com agitação
mecânica) que armazenava sinter feed, cujo monitoramento utilizou o método da
eletrorresistividade.

Umidade [%]

Gráfico 4.1 – Evolução do perfil de umidade no container

Tempo de confinamento [h]
Observação: nível intermediário (1,25 m).
Fonte: DA LUZ, SANTANA, 1992 (modificado).

Na Figura 4.10 observa-se o desenvolvimento dos experimentos.
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Figura 4.10 – Análise da evolução do perfil de umidade em baia

Fonte: arquivos do autor.

4.2.12 Análise de liberação de íons pela areia quartzosa

A eletrorresistividade da água é função dos íons nela dissolvidos. Como o utilizado
nos experimentos (areia quartzosa) contém íons advindos dos minerais presentes, uma
amostra do material (10,00 kg) foi adicionada a água destilada (que teve a eletrorresistividade
previamente determinada) por 9 horas (tempo correspondente ao experimento mais longo
desenvolvido). Após este tempo foram refeitas as leituras de eletrorresistividade da água
destilada. Como ocorreram variações consideráveis nas leituras, efetuou-se análise química da
água para verificar quais íons estavam presentes.
O procedimento foi:


secagem de uma amostra de 10,00 kg do material em estufa (Biopar S480AD

Esp) a 100 ± 5 ºC;


resfriamento até temperatura ambiente;



homogeneização em betoneira (CSM 120 L) com a água destilada (resultando

em umidade de 17,5 %);


armazenamento em balde previamente limpo;



cobertura da amostra com plástico e repouso por 9 horas;



filtragem da amostra e coleta do líquido obtido para análises de

eletroressistividade e análise química (espectrofotômetro de emissão óptica com plasma
acoplado indutivamente – ICP Agilent 725).
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4.2.13 Interpolação com o programa Surfer 8

Para que se pudesse criar curvas de isovalores em função das coordenadas foi
necessário desenvolver uma interpolação. Para estabelecer imagens 2D do perfil de umidade e
de desaguamento aplicou-se o programa Surfer 8 com o método da krigagem pontual para
determinar os pontos não conhecidos do leito estudado partindo-se dos dados de
eletrorresistividade levantados. No Adendo O são apresentadas imagens geradas com todas as
metodologias de interpolação disponíveis neste programa e que foram avaliadas antes da
escolha da mais adequada para desenvolvimento do estudo (krigagem pontual).
Após a geração de imagens algumas medidas de dispersão foram aplicadas para a
avaliação dos experimentos desenvolvidos, quais sejam:
(a) desvio padrão (EQUAÇÃO 4.7);
N




i 1

fi ( xi  x)2

(4.7)

N
Onde: ζ: desvio padrão [pontos percentuais]; xi: valores de „i‟ a „n‟ [-]; N: número de
dados [-].

(b) variância (EQUAÇÃO 4.8);

 2  ( )2

(4.8)

Onde: ζ: desvio padrão [pontos percentuais]; ζ2: variância [(pontos %)²].

(c) coeficiente de variação de Pearson (EQUAÇÃO 4.9);
Cv  100 


x

(4.9)

Onde: Cv: coeficiente de variação de Pearson [%]; ζ: desvio padrão amostral [pontos
percentuais]; ẋ: média [-].
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados gerais obtidos neste
estudo. Inicialmente serão apresentados os dados de preparação amostral, onde os
procedimentos de homogeneização e quarteamento são destacados. Na sequência serão
apresentados os resultados de caracterização física da areia quartzosa, os resultados da
cãoação de curvas de calibração, os resultados dos experimentos de desaguamento em
peneiras (de batelada e desaguadora), os resultados dos experimentos em baia e, por fim, os
resultados da análise de liberação de íons pela areia quartzosa.
Nas Tabelas 5.1, 5.2 e 5.3 são apresentados os dados de homogeneização e
quarteamento amostral.
Tabela 5.1 – Homogeneização e quarteamento em quarteador de carrossel
Recipiente Massa [kg] Recipiente Massa [kg]
1
4,835
7
5,380
2
5,495
8
5,070
3
4,895
9
4,875
4
5,065
10
5,140
5
5,100
11
4,780
6
4,860
12
5,110
Fonte: dados experimentais.

As perdas derivadas de arremesso de material para fora dos recipientes coletores,
desprendimento em forma de poeiras e material retido no alimentador e no transportador de
correia da alimentação do equipamento totalizaram 0,52 % da amostra inicial.
Tabela 5.2 – Quarteamento em quarteador Jones [amostra composta 1 e 7]
Quarteamento
Lado A
Lado B Perdas [%]
1
4,990
0,250
5,200
2
2,680
0,200
2,510
3
1,210
0,000
1,300
Fonte: dados experimentais.

As massas amostrais em negrito representam a amostra tomada para continuidade do
processo de quarteamento.
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Tabela 5.3 – Quarteamento em quarteador Jones [amostra composta 3 e 9]
Quarteamento Lado A Lado B Perdas [%]
1
4,930
0,150
4,825
2
2,395
0,210
2,420
3
1,230
0,000
1,190
Fonte: dados experimentais.

Nas subseções seguintes são apresentados os resultados e as conclusões que podem ser
tiradas dos mesmos.

5.1 Características físicas da amostra de areia quartzosa

As diversas características físicas estudadas são apresentadas nas subseções seguintes.

5.1.1 Análise granulométrica

A curva de distribuição granulométrica da amostra de areia quartzosa é apresentada na
Figura 5.1, em que se verificam os parâmetros d50 e d80 iguais a 0,367 mm e 0,500 mm,
respectivamente. O diâmetro médio calculado resultou em 0,336 mm.
Figura 5.1 – Curva de distribuição granulométrica da amostra de areia quartzosa
100,00
90,00

Passante acumulado [%]

80,00
70,00
60,00

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
1,00

10,00

Abertura [μm]

Fonte: dados experimentais.

100,00

1.000,00
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Na Figura 5.2 apresentam-se as curvas de distribuição granulométrica com as
distibuições probabilísticas de Rosin-Rammler, Hill e Harris.

Passante [-]

Figura 5.2 – Correlação da distribuição granulométrica da amostra com distribuições
probabilísticas (Rosin-Rammler, Hill e Harris)

Tamanho das partículas [μm]
Fonte: arquivos do autor.

A distribuição probabilística de Rosin-Rammler apresentou coeficiente de correlação
de 98,95 % e sua equação é apresentada na Equação 5.1:

y  1 e

x


ln(0,5)

 377,0805 

2,942959

(5.1)

A distribuição probabilística de Hill apresentou o melhor coeficiente de correlação,
dentre as avaliadas, que foi de 99,44 % e sua equação é apresentada na Equação 5.2:
y

x 4,389884
( x 4,389884  366, 73804,389884 )

(5.2)
11)

(

A distribuição probabilística de Harris apresentou coeficiente de correlação de
98,78 % e sua equação é apresentada na Equação 5.3:
13,38242

2,668107
 

x

y  1  1  


  1180,323 




(5.3)
12)

(
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5.1.2 Umidade natural

A umidade natural da areia quartzosa foi de 3,418 %, dada pela média dos dados
apresentados na Tabela 5.4.

Exper.
1
2
3

Tabela 5.4 – Análise de umidade natural da areia quartzosa
Recipiente Recipiente
Recipiente
Amostra
Amostra
+ amostra + amostra
[kg]
úmida [kg] seca [kg]
úmida [kg] seca [kg]
0,435
0,850
0,840
0,415
0,405
0,455
0,890
0,875
0,435
0,420
0,455
0,910
0,890
0,455
0,435

Umidade
[%]
2,410
3,448
4,396

Observação: Exper. – experimento. Fonte: dados experimentais.

5.1.3 Massas específicas

A massa específica aparente encontrada para o material foi de 1.468 kg/m³, resultado
proveniente da média dos ensaios determinísticos apresentados na Tabela 5.5.

Número
1
2
3

Tabela 5.5 – Análise de massa específica aparente
Massa da proveta
Massa da proveta + amostra
Massa amostral
[kg]
[kg]
[kg]
0,210
1,683
1,473
0,220
1,688
1,468
0,225
1,688
1,463
Fonte: dados experimentais.

Quanto a massa específica real, determinada por ensaios de picnometria a gás, a média
dos resultados foi de 2.723 kg/m³. Na Tabela 5.6 são apresentados os resultados dos ensaios
que constituíram a média.
Tabela 5.6 – Análise de massa específica real
Experimento Massa específica real [kg/m³]
1
2.724
2
2.723
3
2.722
Fonte: dados experimentais.
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A média da massa específica compactada encontrada foi de 1.518 kg/m³ e os
resultados experimentais para sua determinação são apresentados na Tabela 5.7.

Experimento
1
2
3

Tabela 5.7 – Análise de massa específica compactada
Proveta + amostra
Massa amostral
Proveta [kg]
[kg]
[kg]
0,210
1,710
1,500
0,220
1,750
1,530
0,225
1,750
1,525
Fonte: dados experimentais.

5.1.4 Esfericidade

A esfericidade média do material foi de 0,72. Na Tabela 5.8 observam-se os dados de
esfericidade que foram aplicados para o cálculo desta média. Os dados de esfericidade
comumente encontrados em grãos de areia são apresentados no Adendo A, a análise de
esfericidade por faixa granulométrica e as imagens das faixas granulométricas estão no
Adendo E. Conforme a Tabela A.1 do Adendo A o material estudado apresentar partículas de
forma angular.
Tabela 5.8 – Determinação da esfericidade média global da areia quartzosa
Tamanho
Peso
ψ
[μm]
(retido simples)
+833
3,28
0,68
+589
10,68
0,68
+417
18,43
0,71
+295
43,80
0,75
+208
14,43
0,74
+147
4,08
0,70
+104
2,24
0,46
+74
0,56
0,41
+53
0,52
0,51
+38
0,42
0,41
-38
1,56
0,68
Esfericidade média global
0,72
Fonte: dados experimentais.
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5.1.5 Ângulo de repouso

O ângulo de repouso para as faixas de umidade adotadas no estudo é apresentado na
Tabela 5.9.

Umidade
[%]
0
3,418
5
10
15
20

Tabela 5.9 – Ângulo de repouso x umidade
Altura da pilha [mm]
Ângulo de repouso [º]
Raio da base
[mm]
T1
T2
T3
E1
E2
E 3 Média
2,35
2,30
2,20 4,70; 4,70 e 4,50 26,565 26,075 26,053 26,231
5,15
5,25
5,65
4,70
47,616 48,164 50,244 48,675
5,75
5,65
5,95
4,70
50,738 50,244 51,694 50,892
5,25
5,50
5,60
4,70
48,164 49,485 49,994 49,214
4,25
4,60
4,65
4,70
42,122 44,384 44,694 43,733
5,65
5,45
5,55
4,70
50,244 49,226 49,741 49,737
Observação: E = experimento.
Fonte: dados experimentais.

Esse parâmetro mostrou-se bastante variável com os incrementos da umidade
intersticial do material. Sua variação foi aleatória.

5.1.6 Índice de Hausner

O índice de Hausner encontrado foi de 1,034.

Hr 

c 1,518
1, 034
a 1, 468

Onde:
Hr – índice de Hausner [-];
ρc – massa específica compactada [kg/m³];
ρa – massa específica aparente [kg/m³].
Quanto a classificação apresentada por Block (2007), o material possui escoamento
fácil, pois seu valor é inferior a 1,25.

5.1.7 Porosidade

As porosidades determinadas são apresentadas nas subseções seguintes.
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5.1.7.1 Porosidade volumétrica

A porosidade volumétrica determinada foi de 46,09 %.

s  1

a
1, 468
1
 0, 4609 ou 46, 09 %
r
2, 723

Onde:
εs – porosidade do sistema particulado ou do leito [-];
ρa – massa específica aparente [kg/m³];
ρr – massa específica real [-].

5.1.7.2 Porosidade relacionada a Lei de Archie

Antes de apresentar estes resultados convém definir a porosidade efetiva para que esta
seja utilizada como um parâmetro de comparação. Na Tabela 5.10 são apresentados os dados
relativos as faixas granulométricas do material que foi estudado, sua representatividade e as
porosidades total e efetiva.

Material
A. grossa
A. média
A. fina
A. m fina
A. siltosa
silte
argila

Tabela 5.10 – Dados para definição da porosidade efetiva
Tamanho
NBR 6502 ρtotal ρefetiva Repres. na areia
(USGS) [mm]
[mm]
[%] [%]
quartzosa [%]
> 0,25
0,6 - 2
38
34
86,01
0,125 - 0,25
0,2 - 0,6
40
30
6,34
0,09 - 0,125
0,2 - 0,06
40
28
4,12
0,045 - 0,09
40
24
3,17
0,005 - 0,045
32
5
0,30
0,001 - 0,005 0,002 - 0,06 36
3
0,05
0,0002 - 0,001
< 0,002
38
0
0,01
Porosidades teóricas finais

ρtotal

ρefetivo

material

material

32,684 29,243
2,536
1,902
1,648
1,154
1,268
0,761
0,096
0,015
0,018
0,002
0,004
0,000
38,254 33,076

Observação: A – areia. Fonte: dados experimentais, ABNT (1995) e Chapellier (2000).

Na Tabela 5.10 foram apresentadas as porosidades teóricas das granulometrias
presentes neste estudo. Para fins de uma definição de tamanho de partículas dentro dos
padrões nacionais, dados da NBR 6502 foram adicionados à Tabela 5.10. Para que fossem
definidas as porosidades teóricas do material, as porosidades da literatura foram multiplicadas
pela proporção dos materiais (determinada na análise granulométrica) e somadas. Uma regra
de três (Quadro 5.1) foi proposta para a definição da porosidade efetiva real do material

112

(levando em conta a porosidade total/volumétrica real determinada e as porosidades total e
efetiva teóricas).
Quadro 5.1 – Regra de três
Dados
ρtotal
ρefetivo
teóricos 38,254 33,076 x = 39,851 %
reais
46,090
x
Fonte: elaboração própria.

A porosidade efetiva pode ser muito menor que a porosidade total quando os poros do
material não estão em comunição ou não possuem dimensão suficiente para a
percolação/circulação de fluidos (fração silte) ou, ainda, uma parte da água pode ser absorvida
por minerais presentes no material (fração argila) (CHAPELLIER, 2000).
Nas Tabelas 5.11 a 5.14 são apresentados os dados de eletrorresistividade e as
porosidades determinadas pela Lei de Archie (Equação 3.23).

F  b  w  a  n  m

  
n b 
 w  a 

1

m

Onde:
F – fator de formação [-];
ρb – eletrorresistividade do solo saturado [Ω∙m];
ρw – eletrorresistividade da água dos poros [Ω∙m];
a – parâmetro estrutural ou fator de tortuosidade (solos não cimentados = 1) [-];
n – porosidade [-];
m – fator de forma [-].

O fator de forma teórico encontrado para areia quartzoza varia de 1,52 (KIM et alii,
2011) a 7,70 (FAIR et alii, 1971 apud DI BERNARDO et alii, 1997). O valor adotado para a
análise dos experimentos em peneira de batelada, peneira desaguadora e baia foi 1,61. A sua
definição se deu pela variação de „m‟ do valor inicial até o valor que apresentaria média geral
com menor variabilidade, considerando todos os experimentos. Este valor (m = 1,61)
apresentou média de variação geral da porosidade dos experimentos, com o esperado
(porosidade efetiva real – 39,851 %), de 2,018 %.
Os dados das Tabelas 5.11 e 5.13 foram extraídos de pontos de dados geofísicos de
eletrorresistividade que possuíam umidade maior ou igual a 17,5 %, em regiões e
profundidades diferentes. Dessa forma nem todos os experimentos apresentaram cinco
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resultados com essa umidade. Essa umidade limítrofe esta relacionada a saturação dos poros
do material (observada a partir desta umidade), necessária para a correta aplicação da equação
da Lei de Archie.
Tabela 5.11 – Eletrorresistividade dos experimentos em peneira de batelada 1 [Ω∙m]
P
Experimentos (abertura: 53 μm)
Duplicatas (abertura: 53 μm)
1
2
3
4
5

25,0 % 22,5 % 20,0 % 17,5 % 15,0 % 25,0 % 22,5 % 20,0 % 17,5 % 15,0 %
316
427
402
424
283
370
391
394
342
286
391
426
342
432
282
237
411
365
327
261
333
408
347
381
430
416
433
400
413
397
318
393
289
426
413
300
351
269
432
342
431
427
439
405
338
425
343
424
359
355
Obsevação: P – ponto de dados geofísicos de eletrorresistividade. Fonte: dados experimentais.

Tabela 5.12 – Porosidade determinada para as regiões da peneira de batelada 1 [-]
Duplicatas (abertura: 53 μm) [%]
P Experimentos (abertura: 53 μm) [%]
25,0 % 22,5 % 20,0 % 17,5 % 15,0 % 25,0 % 22,5 % 20,0 % 17,5 % 15,0 %
1 45,65 37,86 39,31 38,03 48,88 41,39 39,99 39,80 43,46 48,56
2 39,99 37,92 43,46 37,59 48,99 54,58 38,77 41,74 44,69 51,40
3 44,18 38,95 43,07 40,64 37,70 38,48 37,53 39,43 38,65 39,61
4 45,47 39,86 48,25 37,92 38,65 47,14 42,76 50,45 37,59 43,46
5 37,64 37,86 37,22 39,13 43,78 37,97 43,38 38,03 42,17 42,46
Obsevações: P – ponto de dados geofísicos de eletrorresistividade; parâmetro ‘a’ extraído de KIM et alii
2011. Fonte: dados experimentais.

Convém observar que o parâmetro „ρw‟ foi extraído dos experimentos da seção 4.2.12
e equivale a 89,398 Ω∙m (conforme dados da seção 5.5). A porosidade média destes
experimentos foi de 41,83 % e ficou 4,965 % (porosidade média ÷ porosidade efetiva real)
acima da porosidade efetiva real determinada (39,851 %). Esse resultado médio possui
variabilidade aceitável quando comparado ao esperado, pois não superou o valor teórico em
5 %.
Na Figura 5.3 é apresentado o gráfico de correlação para essas estimativas.
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Porosidade determinada por perfilagem [%]

Figura 5.3 – Correlação entre a porosidade efetiva real x porosidade por perfilagem
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Fonte: dados experimentais.

Apesar de existir dispersão de dados a maior parte dos resultados está muito próxima
do esperado.
Tabela 5.13 – Eletrorresistividade dos experimentos em peneira de batelada 2 [Ω∙m]
Experimentos (abertura: 147 μm)
Duplicatas (abertura: 147 μm)
P
25,0 % 22,5 % 20,0 % 17,5 % 15,0 % 25,0 % 22,5 % 20,0 % 17,5 % 15,0 %
1 385
437
413
419
429
352
337
398
401
389
2 369
358
352
438
401
409
428
415
311
3 392
344
369
381
436
417
434
379
4 366
395
416
225
363
418
407
350
5 401
324
379
381
379
426
352
367
Obsevação: P – ponto de dados geofísicos de eletrorresistividade. Fonte: dados experimentais.

Tabela 5.14 – Porosidade determinada para as regiões da peneira de batelada 2 [-]
Experimentos (abertura: 147 μm)
Duplicatas (abertura: 147 μm)
25,0 % 22,5 % 20,0 % 17,5 % 15,0 % 25,0 % 22,5 % 20,0 % 17,5 % 15,0 %
1 40,38 37,32 38,65 38,31 37,75 42,69 43,86 39,55 39,37 40,12
2 41,46 42,24
42,69 37,27 39,37 38,89 37,81 38,54 46,10
3 39,93
43,30 41,46 40,64 37,37 38,42 37,48 40,77
4 41,67
39,74 38,48 56,37 41,88 38,37 39,01 42,84
5 39,37
44,94 40,77 40,64 40,77 37,92 42,69 41,60

P

Obsevações: P – ponto de dados geofísicos de eletrorresistividade; parâmetro ‘a’ extraído de KIM et alii
2011. Fonte: dados experimentais.

A porosidade média destes experimentos foi de 40,45 % e ficou 1,514 % acima do
esperado (porosidade efetiva real – 39,851 %). Esse resultado médio possui baixa
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variabilidade quando comparado ao esperado. Na Figura 5.4 é apresentado o gráfico de
correlação para essas estimativas.

Porosidade determinada por perfilagem [%]

Figura 5.4 – Correlação entre a porosidade efetiva real x porosidade por perfilagem
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Fonte: dados experimentais.

Neste caso a dispersão de dados foi menor que nos resultados apresentados na Figura
5.3. A grande maioria dos resultados está muito próxima ou exatamente de acordo com o
esperado.
Nas Tabelas 5.15 a 5.18 estão transcritos os dados de eletrorresistividades e
porosidades determinadas para os experimentos em peneira desaguadora.
Tabela 5.15 – Eletrorresistividade dos experimentos em peneira desaguadora [Ω∙m]
P
Experimentos
Duplicatas
1
2
3
4
5

27,5 %
-

22,5 %
389,38
420,38
415,95
425,26
408,42

20,0 %
435,54
384,83
434,68
379,37
427,67

17,5 %
439,02
396,32
420,57
361,13
-

15,0 % 27,5 %
408,62
358,73
370,01
413,40
374,11
-

22,5 % 20,0 % 17,5 % 15,0 %
435,00 432,34
405,87
426,14
379,85
381,89
413,74
317,21
-

Obsevação: P – ponto de dados geofísicos de eletrorresistividade. Fonte: dados experimentais.
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P
1
2
3
4
5

Tabela 5.16 – Porosidade determinada para as regiões da peneira desaguadora [-]
Experimentos
Duplicatas
27,5 %
-

22,5 %
40,09
38,23
38,48
37,96
38,92

20,0 %
37,40
40,39
37,44
40,75
37,82

17,5 %
37,21
39,66
38,22
42,01
-

15,0 % 27,5 %
38,91
42,19
41,38
38,63
41,10

22,5 % 20,0 % 17,5 % 15,0 %
37,43 37,57
39,07
37,91
40,72
40,58
38,61
45,54

Obsevações: P – ponto de dados geofísicos de eletrorresistividade; parâmetro ‘a’ extraído de KIM et alii
2011. Fonte: dados experimentais.

A porosidade média destes experimentos foi de 39,24 % e ficou 1,527 % (porosidade
média ÷ porosidade efetiva real) abaixo da porosidade efetiva real determinada (39,851 %).
Esse resultado esta bem próximo do esperado.
Na Figura 5.5 é apresentado o gráfico de correlação para essas estimativas.

Porosidade determinada por perfilagem [%]

Figura 5.5 – Correlação entre a porosidade efetiva real x porosidade por perfilagem
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Fonte: dados experimentais.

Os resultados quase não apresentaram dispersão e mostram grande assertividade.
Tabela 5.17 – Eletrorresistividade de regiões dos experimentos em baia [Ω∙m]
P 17,5 % 15,0 % 12,5 % 10,0 % 17,5 % 15,0 % 12,5 % 10,0 %
1 420,52 376,28 425,55
378,17 299,04 432,81
2 423,71 417,88 416,60
385,10 391,69 432,81
3 437,72 386,36 353,35
422,92 358,46
4 431,35 427,33 376,99
383,84 309,26
5 438,36 329,64 437,69
358,63 362,29
Obsevação: P – ponto de dados geofísicos de eletrorresistividade. Fonte: dados experimentais.
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Tabela 5.18 – Porosidade determinada para as regiões da baia [-]
P 17,5 % 15,0 % 12,5 % 10,0 % 17,5 % 15,0 % 12,5 % 10,0 %
1 38,22
40,96 40,83 37,94 47,24
37,55
2 38,04
38,37 40,37 38,45 39,95
37,55
3 37,28
40,29 38,09 42,59 42,21
4 37,62
37,84 40,45 40,91 46,26
5 37,25
44,46 42,20 37,28 41,93
Obsevações: P – ponto de dados geofísicos de eletrorresistividade; parâmetro ‘a’ extraído de KIM et alii
2011. Fonte: dados experimentais.

A porosidade média destes experimentos foi de 39,83 % e atingiu resultado 0,065 %
abaixo do esperado (porosidade efetiva real – 39,851 %). Esse foi o experimentos com
resultados mais assertivos.
Na Figura 5.6 é apresentado o gráfico de correlação para essas estimativas.

Porosidade determinada por perfilagem [%]

Figura 5.6 – Correlação entre a porosidade efetiva real x porosidade por perfilagem
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Fonte: dados experimentais.

Os resultados apresentaram pouca dispersão e evidenciaram grande proximidade às
porosidades esperadas.
Também foram realizados experimentos com amostras de areia e esferas de vidro onde
a porosidade (porosidade volumétrica) era conhecida (TABELAS 5.19 e 5.20).
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Tabela 5.19 – Porosidade volumétrica x eletrorresistividade x porosidade Archie [Areia]
Porosidade Archie [-]
Granulação Porosidade Eletrorres. [Ωm]
Amostra
[μm]
[-]
1
2
3
1
2
3
Média
1
+ 833
49,790
1,984 1,993 1,993 49,790 49,740 49,740 49,760
2
+ 589 - 833
50,270
1,693 1,724 1,725 50,400 50,220 50,210 50,280
3
+ 417 - 589
53,100
0,476 0,472 0,471 53,050 53,170 53,210 53,140
4
+ 295 - 417
52,050
0,562 0,561 0,561 52,070 52,110 52,110 52,100
5
+ 208 - 295
52,030
0,461 0,461 0,461 52,010 52,010 52,010 52,010
Obsevações: porosidade Archie – porosidade determinada pela Lei de Archie; eletrorres. eletrorresistividade. Fonte: dados experimentais.

O fator de forma foi adaptado para cada classe granulométrica e variou de 3,22 a 5,11
(valores dentro do intervalo definido pela teoria pesquisada). A média da variação do
resultado com o esperado (porosidade volumétrica) foi de 0,065 %.
Na Figura 5.7 é apresentado o gráfico de correlação para essas estimativas.

Porosidade determinada por perfilagem [%]

Figura 5.7 – Correlação entre a porosidade efetiva real x porosidade por perfilagem
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Fonte: dados experimentais.

Os resultados foram assertivos para os experimentos avaliados.
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Tabela 5.20 – Porosidade volumétrica x eletrorresistividade x porosidade Archie
[Esferas de vidro]
Porosidade Archie [-]
Granulação Porosidade Eletrorres. [Ωm]
Amostra
[μm]
[-]
1
2
3
1
2
3
média
1
+ 833
48,180
1,478 1,486 1,478 48,160 48,110 48,160 48,140
2
+ 589 - 833
44,100
1,127 1,127 1,127 44,120 44,120 44,120 44,120
3
+ 417 - 589
54,940
0,425 0,425 0,425 54,970 54,970 54,970 54,970
4
+ 295 - 417
55,480
0,419 0,419 0,417 55,500 55,500 55,550 55,520
5
+ 208 - 295
52,030
0,474 0,473 0,471 52,090 52,130 52,210 52,140
Obsevações: porosidade Archie – porosidade determinada pela Lei de Archie; eletrorres. eletrorresistividade. Fonte: dados experimentais.

O fator de forma foi adaptado para cada classe granulométrica e variou de 3,27 a 4,475
(valores dentro do intervalo definido pela teoria pesquisada). Os valores teóricos variaram de
1,3 (KIM et alii, 2011) a 6,00 – esférico (FAIR et alii, 1971 apud DI BERNARDO et alii,
1997). A média da variação do resultado com o esperado (porosidade volumétrica) foi de
0,098 %.
Na Figura 5.8 é apresentado o gráfico de correlação para essas estimativas.

Porosidade determinada por perfilagem [%]

Figura 5.8 – Correlação entre a porosidade efetiva real x porosidade por perfilagem
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Fonte: dados experimentais.

Nesse caso os resultados foram assertivos para os experimentos avaliados.
Também foram realizados experimentos com areia quartzosa e esferas de vidro
(TABELAS 5.21 e 5.22) para amostras constituídas de misturas das classes granulométrica
utilizadas nos experimentos anteriores (visando a obter amostras de diferentes porosidades),
quais sejam:
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 [A1]: 20,0 % x 1 + 20,0 % x 2 + 20,0 % x 3 + 20,0 % x 4 + 20,0 % x 5
 [A2]: 10,0 % x 1 + 10,0 % x 2 + 35,0 % x 3 + 35,0 % x 4 + 10,0 % x 5
 [A3]: 5,0 % x 1 + 5,0 % x 2 + 42,5 % x 3 + 42,5 % x 4 + 5,0 % x 5
 [A4]: 5,0 % x 1 + 10,0 % x 2 + 50,0 % x 3 + 15,0 % x 4 + 20,0 % x 5
 [A5]: 20,0 % x 1 + 15,0 % x 2 + 10,0 % x 3 + 10,0 % x 4 + 45,0 % x 5
Tabela 5.21 – Porosidade volumétrica x eletrorresistividade x porosidade Archie [Areia]
Porosidade Archie [-]
Porosidade* Eletrorresistividade [Ωm]
Amostra
[-]
1
2
3
1
2
3
média
A1
51,450
0,867
0,876
0,880 50,230 50,090 50,050 50,120
A2
52,010
0,697
0,675
0,707 53,050 53,490 52,870 53,140
A3
52,290
0,671
0,672
0,671 53,570 53,540 53,570 53,560
A4
52,280
1,136
1,137
1,137 46,930 46,910 46,910 46,920
A5
51,430
0,788
0,790
0,791 51,440 51,420 51,410 51,420
Obsevações: porosidade Archie – porosidade determinada pela Lei de Archie; porosidade* - porosidade
estimada pela multiplicação das porcentagens de constituição pela porosidade da respectiva faixa
granulométrica e soma de todos os resultados. Fonte: dados experimentais.

O fator de forma adotado foi 3,973 e sua definição teve como base o valor, dentro do
intervalo definido pela teoria pesquisada, que apresentou a menor variação média (média das
variações por amostra do valor teoricamente esperado para cada classe). A média da variação
do resultado com o esperado (porosidade*) foi de 3,485 %, valor abaixo de 5 % de variação,
dessa forma, aceitável.
Na Figura 5.9 é apresentado o gráfico de correlação para essas estimativas.

Porosidade determinada por perfilagem [%]

Figura 5.9 – Correlação entre a porosidade efetiva real x porosidade por perfilagem
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Fonte: dados experimentais.
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Os resultados obtidos apresentaram pouca dispersão e só não foram tão precisos como
os resultados da Figura 5.7 devido ao fator de forma ter sido fixado em um valor que
apresentasse

resultados

plausíveis

em

faixas

granulométricas

irrestritas

(sistemas

polidispersos).
Tabela 5.22 – Porosidade volumétrica x eletrorresistividade x porosidade Archie
[Esferas de vidro]
Porosidade Archie [-]
Porosidade* Eletrorresistividade [Ωm]
Amostra
[-]
1
2
3
1
2
3
média
A1
50,940
1,025
1,049
1,049 51,130 50,850 50,850 50,940
A2
53,080
1,002
1,035
1,044 51,390 51,010 50,910 51,100
A3
54,140
1,190
1,177
1,179 49,400 49,520 49,500 49,470
A4
53,010
0,573
0,584
0,633 58,490 58,220 57,150 57,950
A5
50,700
1,039
1,042
1,046 50,970 50,930 50,890 50,930
Obsevações: porosidade Archie – porosidade determinada pela Lei de Archie; porosidade* - porosidade
estimada pela multiplicação das porcentagens de constituição pela porosidade da respectiva faixa
granulométrica e soma de todos os resultados. Fonte: dados experimentais.

O fator de forma adotado foi 4,328 e sua definição teve como base o valor, dentro do
intervalo definido pela teoria pesquisada, que apresentou a menor variação média (média das
variações por amostra do valor teoricamente esperado para cada classe). A média da variação
do resultado com o esperado (porosidade*) foi de 4,420 %, valor abaixo de 5 % de variação,
dessa forma, aceitável.
Na Figura 5.10 é apresentado o gráfico de correlação para essas estimativas.

Porosidade determinada por perfilagem [%]

Figura 5.10 – Correlação entre a porosidade efetiva real x porosidade por perfilagem
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Fonte: dados experimentais.
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Os resultados obtidos apresentaram certa dispersão e só não atingiram a precisão dos
resultados da Figura 5.8 pelo fator de forma ter sido fixado em um valor que apresentasse
resultados plausíveis em faixas granulométricas irrestritas (sistemas polidispersos).

5.2 Curvas de calibração

As curvas de calibração estabelecidas entre a areia quartzosa, em diferentes faixas de
umidade, e a eletrorresistividade medida são apresentadas nas subseções seguintes.

5.2.1 Curva de calibração com água natural (de torneira)

A curva de calibração gerada para areia quartzosa com água natural, que teve a
finalidade de avaliar os experimentos em peneiras (batelada e desaguadora) e em baia, é
apresentada na Figura 5.11. Vale lembrar que a correlação se estabeleceu pela utlização da
equação completa de Wenner (Equação 3.31).
Figura 5.11 – Curva de calibração para água natural
Eletrorresistividade aparente [Ω·m]
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Fonte: dados experimentais.

Duas equações podem ser apresentadas para descrever a curva de calibração
estabelecida:

y  31, 07 x 1,47

(5.4)

y  19.237 x 2  59.233x  4969

(5.5)
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Onde:
x – umidade [%];
y – eletrorresistividade aparente [Ω·m].

A correlação das equações (R²) com a curva estabelecida é, respectivamente, (5.4):
0,991 e (5.5): 0,993.
Como esperado, a eletrorresistividade do material estudado (areia quartzosa) reduziu a
medida em que se aumentava a umidade intersticial. Isso deve-se ao fato da água
naturalmente encontrada (onde existe a presença de íons) funcionar como um meio condutivo
e, a cada incremento da umidade, aumentava-se a interconexão dos poros e saturação dos
mesmos. Dessa forma, quanto maior o grau de saturação dos interstícios do empacotamento
do material, mais provável se torna o fechamento do circuito elétrico e, assim, menor a
eletrorresistividade do novo meio obtido (material dielétrico – areia quartzosa; somado ao
meio condutivo – água natural).
Quanto a dispersão dos dados (observada nas leituras de 1 a 5 na Figura 5.11), esta
pode ser associada aos seguintes fatos: apesar do material ser constituído principalmente de
quartzo, existe a presença de outros minerais em menor teor que podem levar a pequenas
variações das leituras de eletrorresistividade; o sistema é polidisperso, ou seja, constituído por
significante número de classes ou faixas granulométricas, levando a possíveis variações de
porosidade de uma região a outra dentro do recipiente de leituras, o que impacta em
diferenças de volume de água intersticial e, assim, mais ou menos íons disponíveis para
fechamento do circuito elétrico; e, por fim, cada leitura foi efetuada em uma região da caixa
de leituras – centro e em 5 centímetros para norte, sul, leste e oeste do centro da caixa de
leituras (Figura 5.12), visando a realmente obter uma média da eletrorresistividade aparente
do material, para levar em conta os dois fatos anteriormente mencionados.
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Figura 5.12 – Desvio padrão das leituras de eletrorresistividade e regiões de leitura
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Fonte: dados experimentais e elaboração própria.

Acerca dos desvios padrão apresentados pelas medidas, pode-se considerar que as
variações foram baixas e dentro do esperado se comparadas as informações apresentadas por
Oliveira e Brito (1998), pois para a areia seca as leituras teóricas vão de 1.000 a 10.000 Ωm e,
para areia saturada com água doce, de 50 a 500 Ωm.
A eletrorresistividade da água foi medida anteriormente aos experimentos de
determinação da correlação de umidade do material a sua eletrorresistividade. Dessa forma, a
cada dia em que se desenvolveram experimentos, aproximadamente 21 L da água aplicada aos
experimentos era medida para que se aplicasse um fator de correção, visando a mitigar efeitos
da variação da presença de íons da água natural.

fci 

estimada
cc

(5.6)

Onde:
fci – fator de correção devido à presença de íons [-];
ρestimada – média das eletrorresistividades medidas na água utilizada no experimento [Ω∙m];
ρcc – média das eletrorresistividades medidas na água utilizada na curva de calibração [Ω∙m].

5.2.2 Curva de calibração com água destilada + cloreto de sódio (NaCl)

A curva de calibração gerada para areia quartzosa, onde as umidades testadas foram
atingidas com água destilada com cloreto de sódio, teve a finalidade de avaliar os
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experimentos de porosidade de amostras da areia quartzosa e esferas de vidro, é apresentada
na Figura 5.13.

Eletrorresistividade aparente [Ω·m]

Figura 5.13 – Curva de calibração para água destilada com cloreto de sódio [NaCl]
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Fonte: dados experimentais.

Duas equações podem ser descritivas da curva de calibração estabelecida:

y  258,1x 2,13

(5.7)

y  18,97e0,21x

(5.8)

Onde:
x – umidade [%];
y – eletrorresistividade aparente [Ω·m].

A correlação das equações (R²) com a curva estabelecida é, respectivamente, (5.7):
0,996 e (5.8): 0,982.
Nota-se que a eletrorresistividade do material estudado (areia quartzosa) reduziu a
medida em que se aumentava a umidade intersticial. Isso deve-se ao fato do aumento da
disponibilidade de íons a medida em que se aumenta a umidade, tornando o meio cada vez
mais condutivo. Portanto, quanto maior o grau de saturação dos interstícios do
empacotamento do material, mais fácil se tornou o fechamento do circuito elétrico e, assim,
menor a eletrorresistividade medida para o meio obtido (material dielétrico – areia quartzosa;
somado ao meio condutivo – água com cloreto de sódio).
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Acerca da dispersão dos dados (observada nas leituras de 1 a 5 na Figura 5.13), podese associá-la aos seguintes fatos: apesar do material ser constituído principalmente de quartzo,
existe a presença de outros minerais em menor teor que podem levar a pequenas variações das
leituras de eletrorresistividade; o sistema é polidisperso, ou seja, constituído por significante
número de classes ou faixas granulométricas, levando a possíveis variações de porosidade de
uma região a outra dentro do recipiente de leituras, o que impacta em diferenças de volume de
água intersticial e, assim, mais ou menos íons disponíveis para fechamento do circuito
elétrico; e, por fim, cada leitura foi efetuada em uma região da caixa de leituras – centro e em
5 centímetros para norte, sul, leste e oeste do centro da caixa de leituras (Figura 5.14), com o
intuito de realmente obter-se uma média da eletrorresistividade aparente do material, para
levar em conta os dois fatos anteriormente mencionados.
Figura 5.14 – Desvio padrão para as leituras de eletrorresistividade e regiões de leitura
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Fonte: dados experimentais e elaboração própria.

5.3 Experimentos de desaguamento em peneira

Nas subseções seguintes serão apresentados e discutidos os dados dos experimentos de
desaguamento em peneira.

127

5.3.1 Análise do perfil de desaguamento na peneira de batelada

Os primeiros experimentos de eletroperfilagem foram desenvolvidos neste
equipamento para que se assegura-se que a metodologia realmente poderia ser aplicada, fato
que teve sua comprovação. Os dados obtidos com os experimentos foram utilizados no
programa Surfer 8, onde as regiões das quais não se tinham informações foram calculadas
pelo programa utilizando-se a krigagem pontual. Os dados foram utilizados na geração de
imagens 2D do perfil de desaguamento para que se pudesse entender a dinâmica do processo.
Cada imagem conta com 1.600 pontos de dados (dados levantados + dados estimados por
krigagem).
Os dados brutos e tratados dos experimentos são apresentados nos Adendos N e F,
respectivamente. A Figura 5.15 visa elucidar a interpretação dos dados nas imagens onde são
mostrados os resultados dos experimentos.
Figura 5.15 – Interpretação das imagens dos experimentos em peneira de batelada

Observação: O polígono de dados geofísicos separa a área de dados de medidas de eletrorresistividade
(zona interna) da área de dados geoestatísticos obtidos por krigagem pontual (zona externa).
Fonte: elaboração própria.

Através das imagens 2D geradas serão notadas heterogeneidades acentudas nas zonas
de transição de umidade. Isso é inerente a metodologia de investigação (método da
resistividade) e da vibração gerada pelos equipamentos onde desenvolveram-se os
experimentos em geral. Diversos exemplos de como essas heterogeneidades são comumente
encontradas se utilizando essa metodologia (para as mais diversas aplicações) podem ser
observados em Bernard (et alii, 2016).
Para determinação da umidade final dos experimentos a Equação 5.9 foi proposta:
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(5.9)

Onde:
Uf: umidade final [ %];

Rip: alcance axial da zona de influência posterior [0,1875 m];

Ai; área da região i [m²];

Rim: alcance axial da zona de influência medial [0,1200 m];

Ui: umidade da região i [ %];

Rif: alcance axial da zona de influência frontal [0,1875 m];

At: área total [m²];

Rit: alcance axial da zona de influência total [0,4950 m];

Σin: somatório variando da umidade mínima i à umidade máxima n [-].
Em

resumo,

os

dados

de

resistência

obtidos

foram

convertidos

para

eletrorresistividade (equação completa de Wenner, EQUAÇÃO 3.31), corrigidos pelo fator de
correção da presença de íons (EQUAÇÃO 4.5), traduzidos para umidade (curva de
calibração), interpolados por krigagem pontual no Surfer 8 e extrapolados (EQUAÇÃO 5.9).
Para que as áreas de cada zona de umidade pudessem ser calculadas as imagens 2D foram
colocadas em escala no AutoCAD, cada zona de umidade foi desenhada, as linhas foram
unidas em um objeto pela função join e aplicou-se a função area para o cálculo das áreas das
zonas de umidade presentes em cada imagem.
Nas Figuras 5.16 a 5.21 são apresentadas as imagens 2D geradas para o experimento
1. As imagens relativas aos demais experimentos e suas duplicatas são apresemtadas no
Adendo H.
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Figura 5.16 – Experimento de desaguamento em peneira de batelada 1
Experimento 1 (25 % de umidade) - perfil medial de umidade

(2ª etapa: 120 s – 240 s)
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Fonte: imagem gerada no Surfer 8 com os dados experimentais.

Figura 5.17 – Duplicata do experimento de desaguamento em peneira de batelada 1
Duplicata experimento 1 (25 % de umidade) - perfil medial de umidade

(2ª etapa: 120 s – 240 s)
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Altura do leito da peneira [cm]

(1ª etapa: 0 s – 120 s)

(3ª etapa: 240 s – 360 s)

Leito da peneira [cm]
Fonte: imagem gerada no Surfer 8 com os dados experimentais.
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Figura 5.18 – Experimento de desaguamento em peneira de batelada 1
Experimento 1 (25 % de umidade) - perfil frontal de umidade

(2ª etapa: 120 s – 240 s)
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(3ª etapa: 240 s – 360 s)

Leito da peneira [cm]
Fonte: imagem gerada no Surfer 8 com os dados experimentais.

Figura 5.19 – Duplicata do experimento de desaguamento em peneira de batelada 1
Duplicata experimento 1 (25 % de umidade) - perfil frontal de umidade

(2ª etapa: 120 s – 240 s)

Umidade [%]

Altura do leito da peneira [cm]

(1ª etapa: 0 s – 120 s)

(3ª etapa: 240 s – 360 s)
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Fonte: imagem gerada no Surfer 8 com os dados experimentais.
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Figura 5.20 – Experimento de desaguamento em peneira de batelada 1
Experimento 1 (25 % de umidade) - perfil posterior de umidade
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Fonte: imagem gerada no Surfer 8 com os dados experimentais.

Figura 5.21 – Duplicata do experimento de desaguamento em peneira de batelada 1
Duplicata experimento 1 (25 % de umidade) - perfil posterior de umidade

(2ª etapa: 120 s – 240 s)
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(3ª etapa: 240 s – 360 s)

Leito da peneira [cm]
Fonte: imagem gerada no Surfer 8 com os dados experimentais.
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Nas Figuras 5.22 a 5.27 são apresentados os gráficos de variação de umidade de
acordo com o tempo do experimento para as cotas de investigação.
Figura 5.22 – Gráfico de variação da umidade na região medial (experimento 1)
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Figura 5.23 – Gráfico de variação da umidade na região medial (d. experimento 1)
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Figura 5.24 – Gráfico de variação da umidade na região frontal (experimento 1)
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Figura 5.25 – Gráfico de variação da umidade na região frontal (d. experimento 1)
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Fonte: dados experimentais.

Figura 5.26 – Gráfico de variação da umidade na região posterior (experimento 1)
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Figura 5.27 – Gráfico de variação da umidade na região posterior (d. experimento 1)
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Fonte: dados experimentais.

As perfilagens eletrorresistivas desenvolvidas no experimento do experimento e sua
duplicata foram analisados por algumas medidas de dispersão de dados (TABELAS 5.23,
5.24 e 5.25).
Tabela 5.23 – Medidas de dispersão para região medial do experimento 1
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 120 120 - 240 240 - 360
Desvio Padrão amostral* [p. %] 1,061
1,373
0,998
1,144
Variância amostral [(p. %)²]
1,816
2,603
1,882
2,100
Cv** [%]
7,506
10,166
7,690
8,454
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Tabela 5.24 – Medidas de dispersão para região frontal do experimento 1
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 120 120 - 240 240 - 360
Desvio Padrão amostral * [p. %] 0,811
0,873
1,352
1,012
Variância amostral [(p. %)²]
1,434
0,985
2,596
1,672
Cv** [%]
5,373
6,183
9,366
6,974
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.
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Tabela 5.25 – Medidas de dispersão para região posterior do experimento 1
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 120 120 - 240 240 - 360
Desvio Padrão* [p. %]
1,061
1,310
1,102
1,158
Variância [(p. %)²]
2,581
2,669
1,787
2,346
Cv** [%]
7,376
9,797
8,308
8,494
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Quanto aos dados apresentados nas Tabelas 5.23, 5.24 e 5.25, pode-se dizer que o
desvio padrão ficou abaixo de 1,16 p. % e a variância abaixo de 2,35 (p. %)² (correspondendo
a uma boa uniformidade) e o coeficiente de variação de Pearson menor que 8,50 % (dados
bem homogêneos, pois valores inferiores a 25,00 % são considerados baixos e apontam para
um conjunto de dados bem homogêneos, conforme Rigonatto, 2016).
Na Tabela 5.26 são mostrados os dados relativos a análise de umidade final.
Tabela 5.26 – Umidade final do experimento 1
Umidade Final Experimento Duplicata Média
Amostragem
13,650 %
13,980 % 13,815 %
Balanço de água 16,200 %
16,420 % 16,310 %
δU
11,185 p. % 8,690 p. % 9,938 p. %
Observação: δU – variação da umidade (amplitude).
Fonte: dados experimentais.

Com relação aos dados da Tabela 5.26, que evidenciou uma variação da umidade de
9,94 p. %, percebe-se que foi alcançado um bom resultado.
A eficiência de peneiramento para o experimento foi de 17,58 % e para a duplicata
23,45 %, mostrando baixos resultados, o que é interessante no caso de desaguamento em
peneiras.
A Equação 5.9 foi aplicada para averiguação da umidade final segundo as imagens da
terceira etapa do experimento e sua duplicata e obtevesse como resultado:
 umidade final do experimento: 13,45 %;
 umidade final da duplicata: 12,63 %
Esses resultados mostram que o resultado ficou muito próximo do esperado quando
comparamos com os dados da amostragem (valores mais confiáveis).
Nas Figuras 5.28 a 5.33 são apresentados os gráficos de variação de umidade de
acordo com o tempo do experimento para as cotas de investigação.
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Figura 5.28 – Gráfico de variação da umidade na região medial (experimento 2)
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Figura 5.29 – Gráfico de variação da umidade na região medial (d. experimento 2)
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Fonte: dados experimentais.

Figura 5.30 – Gráfico de variação da umidade na região frontal (experimento 2)
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Figura 5.31 – Gráfico de variação da umidade na região frontal (d. experimento 2)
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Fonte: dados experimentais.

Figura 5.32 – Gráfico de variação da umidade na região posterior (experimento 2)
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Figura 5.33 – Gráfico de variação da umidade na região posterior (d. experimento 2)
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As perfilagens eletrorresistivas desenvolvidas no experimento do experimento e sua
duplicata foram analisados por algumas medidas de dispersão de dados (TABELAS 5.27,
5.28 e 5.29).
Tabela 5.27 – Medidas de dispersão para região medial do experimento 2
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 120 120 - 240 240 - 360
Desvio Padrão amostral * [p. %] 2,412
1,976
1,809
2,066
Variância amostral [(p. %)²]
6,706
4,610
4,419
5,245
Cv** [%]
17,815
15,057
13,626
15,499
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Tabela 5.28 – Medidas de dispersão para região frontal do experimento 2
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 120 120 - 240 240 - 360
Desvio Padrão amostral * [p. %] 1,726
2,080
1,664
1,823
Variância amostral [(p. %)²]
4,669
5,794
4,074
4,846
Cv** [%]
12,076
14,924
11,958
12,986
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Tabela 5.29 – Medidas de dispersão para região posterior do experimento 2
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 120 120 - 240 240 - 360
Desvio Padrão amostral * [p. %] 1,685
1,206
1,102
1,331
Variância amostral [(p. %)²]
3,110
2,235
1,713
2,353
Cv** [%]
12,364
9,201
8,242
9,935
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Quanto aos dados mostrados nas Tabelas 5.27, 5.28 e 5.29, pode-se dizer que o desvio
padrão ficou abaixo de 2,10 p. % e a variância abaixo de 5,30 (p. %)² (uniformidade
moderada) e o coeficiente de variação de Pearson menor que 15,50 % (dados com boa
homogeneidade).
Na Tabela 5.30 apresentam-se os dados relativos a análise de umidade final.
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Tabela 5.30 – Umidade final do experimento 2
Umidade Final Experimento Duplicata Média
Amostragem
12,790 %
13,380 % 13,085 %
Balanço de água 14,140 %
14,750 % 14,445 %
δU
9,415 p. % 8,055 p. % 8,735 p. %
Observação: δU – variação da umidade (amplitude).
Fonte: dados experimentais.

Com relação aos dados da Tabela 5.30, que evidenciou uma variação da umidade de
8,74 p. %, pode-se dizer que representam um bom resultado.
A eficiência de peneiramento para o experimento foi de 16,58 % e para a duplicata
16,76 %, mostrando baixos resultados, o que é interessante no caso de desaguamento em
peneiras.
A Equação 5.9 foi aplicada para averiguação da umidade final segundo as imagens da
terceira etapa do experimento e sua duplicata e obtevesse como resultado:
 umidade final do experimento: 12,83 %;
 umidade final da duplicata: 14,29 %
Esses resultados mostram que o resultado ficou muito próximo do esperado quando
comparamos com os dados da amostragem e balanço de água.
Nas Figuras 5.34 a 5.39 são apresentados os gráficos de variação de umidade de
acordo com o tempo do experimento para as cotas de investigação.
Figura 5.34 – Gráfico de variação da umidade na região medial (experimento 3)
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Figura 5.35 – Gráfico de variação da umidade na região medial (d. experimento 3)
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Fonte: dados experimentais.

Figura 5.36 – Gráfico de variação da umidade na região frontal (experimento 3)
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Fonte: dados experimentais.

Figura 5.37 – Gráfico de variação da umidade na região frontal (d. experimento 3)
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Figura 5.38 – Gráfico de variação da umidade na região posterior (experimento 3)
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Figura 5.39 – Gráfico de variação da umidade na região posterior (d. experimento 3)
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As perfilagens eletrorresistivas desenvolvidas no experimento do experimento e sua
duplicata foram analisados por algumas medidas de dispersão de dados (TABELAS 5.31,
5.32 e 5.33).
Tabela 5.31 – Medidas de dispersão para região medial do experimento 3
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 120 120 - 240 240 - 360
Desvio Padrão amostral * [p. %] 0,811
0,520
1,123
0,818
Variância amostral [(p. %)²]
0,978
0,669
2,368
1,338
Cv** [%]
6,717
4,225
8,389
6,444
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.
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Tabela 5.32 – Medidas de dispersão para região frontal do experimento 3
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 120 120 - 240 240 - 360
Desvio Padrão amostral * [p. %] 0,998
0,603
0,873
0,825
Variância amostral [(p. %)²]
1,485
0,596
1,853
1,311
Cv** [%]
7,283
4,551
6,190
6,008
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Tabela 5.33 – Medidas de dispersão para região posterior do experimento 3
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 120 120 - 240 240 - 360
Desvio Padrão amostral * [p. %] 1,560
1,352
1,289
1,400
Variância amostral [(p. %)²]
3,743
2,419
2,426
2,863
Cv** [%]
12,368
10,774
9,796
10,979
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Quanto aos dados apresentados nas Tabelas 5.31, 5.32 e 5.33, pode-se dizer que o
desvio padrão ficou abaixo de 1,40 p. % e a variância abaixo de 2,87 (p. %)² (correspondendo
a uma boa uniformidade) e o coeficiente de variação de Pearson menor que 11,00 % (grande
homogeneidade de dados).
Na Tabela 5.34 apresentam-se os dados relativos a análise de umidade final.
Tabela 5.34 – Umidade final do experimento 3
Umidade Final Experimento Duplicata Média
Amostragem
12,860 %
12,780 % 12,820 %
Balanço de água 13,920 %
13,840 % 13,880 %
δU
7,180 p. % 6,120 p. % 6,650 p. %
Observação: δU – variação da umidade (amplitude).
Fonte: dados experimentais.

Com relação aos dados da Tabela 5.34, que evidenciou uma variação da umidade de
6,65 p. %, é evidenciado resultado apropriado.
A eficiência de peneiramento para o experimento foi de 14,64 % e para a duplicata
13,41 %, no desaguamento em peneiras esses resultados são importantes, pois o interessante
aqui é a remoção da umidade e não a classificação granulométrica das partículas.
A Equação 5.9 foi aplicada para averiguação da umidade final segundo as imagens da
terceira etapa do experimento e sua duplicata e obtevesse como resultado:
 umidade final do experimento: 13,21 %;
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 umidade final da duplicata: 13,23 %
Esses resultados mostram que o resultado ficou muito próximo do esperado quando
comparamos com os dados da amostragem e balanço de água.
Nas Figuras 5.40 a 5.45 são apresentados os gráficos de variação de umidade de
acordo com o tempo do experimento para as cotas de investigação.
Figura 5.40 – Gráfico de variação da umidade na região medial (experimento 4)
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Figura 5.41 – Gráfico de variação da umidade na região medial (d. experimento 4)
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Figura 5.42 – Gráfico de variação da umidade na região frontal (experimento 4)
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Fonte: dados experimentais.

Figura 5.43 – Gráfico de variação da umidade na região frontal (d. experimento 4)
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Fonte: dados experimentais.

Figura 5.44 – Gráfico de variação da umidade na região posterior (experimento 4)
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Figura 5.45 – Gráfico de variação da umidade na região posterior (d. experimento 4)
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As perfilagens eletrorresistivas desenvolvidas no experimento do experimento e sua
duplicata foram analisados por algumas medidas de dispersão de dados (TABELAS 5.35,
5.36, 5.37).
Tabela 5.35 – Medidas de dispersão para região medial do experimento 4
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 120 120 - 240 240 - 360
Desvio Padrão amostral * [p. %] 0,811
0,977
1,081
0,957
Variância amostral [(p. %)²]
1,022
1,537
2,074
1,544
Cv** [%]
5,870
6,694
7,541
6,702
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Tabela 5.36 – Medidas de dispersão para região frontal do experimento 4
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 120 120 - 240 240 - 360
Desvio Padrão amostral * [p. %] 1,393
1,664
1,352
1,470
Variância amostral [(p. %)²]
2,669
4,044
3,125
3,279
Cv** [%]
9,614
11,196
9,421
10,077
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.
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Tabela 5.37 – Medidas de dispersão para região posterior do experimento 4
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 120 120 - 240 240 - 360
Desvio Padrão amostral * [p. %] 1,061
1,019
1,185
1,088
Variância amostral [(p. %)²]
1,463
1,596
2,022
1,694
Cv** [%]
7,336
6,822
7,909
7,356
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Quanto aos dados apresentados nas Tabelas 5.35, 5.36 e 5.37, pode-se dizer que o
desvio padrão ficou abaixo de 1,50 p. % e a variância abaixo de 3,30 (p. %)² (correspondendo
a uma boa uniformidade) e o coeficiente de variação de Pearson menor que 10,10 % (conjunto
de dados bem homogêneos).
Na Tabela 5.38 apresentam-se os dados relativos a análise de umidade final.
Tabela 5.38 – Umidade final do experimento 4
Umidade Final Experimento Duplicata Média
Amostragem
12,550 %
12,580 % 12,565 %
Balanço de água 13,850 %
13,800 % 13,825 %
δU
4,935 p. % 3,675 p. % 4,305 p. %
Observação: δU – variação da umidade (amplitude).
Fonte: dados experimentais.

Com relação aos dados da Tabela 5.38, que evidenciou uma variação da umidade de
4,31 p. %, nota-se que já é um valor baixo, porém ainda plausível se observada a umidade
inicial do experimento.
A eficiência de peneiramento para o experimento foi de 18,82 % e para a duplicata
10,28 %, esses resultados são interessante em desaguamento por peneiras.
A Equação 5.9 foi aplicada para averiguação da umidade final segundo as imagens da
terceira etapa do experimento e sua duplicata e obtevesse como resultado:
 umidade final do experimento: 15,34 %;
 umidade final da duplicata: 14,07 %
O experimento, avaliado pelos dados de perfilagem eletrorresistiva, apresentou
resultados sobrestimados para as duas metodologias de análise utilizadas. A duplicata
apresentou resultados sobrestimados, porém bem mais próximos dos resultados de balanço de
água. Nas Figuras 5.46 a 5.51 são apresentados os gráficos de variação de umidade de acordo
com o tempo do experimento para as cotas de investigação.
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Figura 5.46 – Gráfico de variação da umidade na região medial (experimento 5)
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Fonte: dados experimentais.

Figura 5.47 – Gráfico de variação da umidade na região medial (d. experimento 5)
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Fonte: dados experimentais.

Figura 5.48 – Gráfico de variação da umidade na região frontal (experimento 5)
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Figura 5.49 – Gráfico de variação da umidade na região frontal (d. experimento 5)
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Fonte: dados experimentais.

Figura 5.50 – Gráfico de variação da umidade na região posterior (experimento 5)
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Figura 5.51 – Gráfico de variação da umidade na região posterior (d. experimento 5)
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As perfilagens eletrorresistivas desenvolvidas no experimento do experimento e sua
duplicata foram analisados por algumas medidas de dispersão de dados (TABELAS 5.39,
5.40 e 5.41).
Tabela 5.39 – Medidas de dispersão para região medial do experimento 5
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 120 120 - 240 240 - 360
Desvio Padrão amostral * [p. %] 1,040
0,832
0,915
0,929
Variância amostral [(p. %)²]
2,088
0,956
1,265
1,436
Cv** [%]
7,047
5,902
6,099
6,349
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Tabela 5.40 – Medidas de dispersão para região frontal do experimento 5
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 120 120 - 240 240 - 360
Desvio Padrão amostral * [p. %] 1,185
1,206
0,811
1,068
Variância amostral [(p. %)²]
2,096
2,250
0,978
1,775
Cv** [%]
8,027
8,276
5,434
7,246
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Tabela 5.41 – Medidas de dispersão para região posterior do experimento 5
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 120 120 - 240 240 - 360
Desvio Padrão amostral * [p. %] 1,061
1,206
0,769
1,012
Variância amostral [(p. %)²]
1,654
2,279
0,875
1,603
Cv** [%]
7,066
7,990
5,271
6,776
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Quanto aos dados mostrados nas Tabelas 5.39, 5.40 e 5.41, pode-se dizer o desvio
padrão ficou abaixo de 1,50 p. % e a variância abaixo de 3,30 (p. %)² (correspondendo a uma
boa uniformidade) e o coeficiente de variação de Pearson menor que 12,10 % – sendo que
valores inferiores a 25,00 % são considerados baixos e apontam para um conjunto de dados
bem homogêneos, conforme Rigonatto (2016).
Na Tabela 5.42 são apresentados os dados relativos a análise de umidade final.
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Tabela 5.42 – Umidade final do experimento 5
Umidade Final Experimento Duplicata Média
Amostragem
11,700 %
12,100 % 11,900 %
Balanço de água 12,650 %
13,350 % 13,000 %
δU
3,100 p. % 2,000 p. % 2,550 p. %
Observação: δU – variação da umidade (amplitude).
Fonte: dados experimentais.

Com relação aos dados da Tabela 5.42, que evidenciou uma variação da umidade de
2,55 p. %, esse resultado evidencia que a metodologia de desaguamento adotada não seria
interessante para a umidade inicial deste experimento, pois pouca água pode ser removida.
A eficiência de peneiramento para o experimento foi de 8,52 % e para a duplicata
6,87 %, valores quase irrelevantes que são muito bons em desaguamento em peneiras.
A Equação 5.9 foi aplicada para averiguação da umidade final segundo as imagens da
terceira etapa do experimento e sua duplicata e obtevesse como resultado:
 umidade final do experimento: 15,22 %;
 umidade final da duplicata: 15,55 %
A análise de umidade final estimada pelos dados de perfilagem eletrorresistiva não se
mostrou eficiente para o experimento com umidade inicial de 15,00 %. Além da
sobrestimativa quando se analisa o resultado juntamente aos dados de amostragem e balanço
de água, também nota-se que a umidade final estimada é superior a umidade inicial do leito de
material ensaiado.
Em se tratando da Equação 5.9, esta se mostrou adequada a avaliação da umidade final
do leito estimada pela perfilagem eletrorresistiva. As diferenças de estimativa podem ser
associadas a uma possível baixa representatividade dos perfis utilizados, pois, apesar de
cobrirem três regiões relevantes do leito da peneira, as regiões adjacentes podem ter
apresentado umidades com considerável diferença de umidade intersticial. Isso se explicaria
pelo material ser constituído de um sistema polidisperso que leva a uma formação de rede
capilar variada ao longo da peneira, levando a zonas preferenciais de drenagem, que
possivelmente não foram detectadas nos perfis desenvolvidos.
As estimativas mais confiáveis dos experimentos foram aquelas com umidade
intersticial (inicial) de 25,0 % a 20,0 %. Dessa forma, a metodologia adéqua-se
principalmente a leitos com maior umidade intersticial.
A respeito das imagens 2D geradas, elas evidenciam que, para este equipamento, o
desaguamento ocorreu da região medial para as periferias e, como esperado, de cima para
baixo. Outra constatação é que o desaguamento não se deu paralelamente ao leito da peneira,
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ocorrendo irregularmente em diversas regiões com feições arredondadas. Pode-se inferir que
isso se deve principalmente a combinação da vibração da peneira com o confinamento do
material (pois aqui não está presente a componente deslocamento – pois a peneira trabalha em
batelada) e também ao sistema granulométrico polidisperso que constitui a areia quartzosa,
gerando zonas preferenciais de escoamento intersticial de acordo com o empacotamento do
material.
Na Figura 5.52 as metodologias de análise de umidade final (por amostragem e por
balanço de água), são apresentadas.

Umidade final por balanço de água [%]

Figura 5.52 – Gráfico para avaliação das metodologias de análise de umidade final
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Fonte: dados experimentais.
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O viés observado na Figura 5.52 era esperado e está relacionado principalmente a
medida por balanço de água. Isso porque a umidade drenada possivelmente não se transferia
totalmente ao recipiente de coleta por ter parte acumulada nas estruturas de drenagem do
equipamento ou em partículas passantes na abertura da malha (e não coletadas) e possíveis
perdas de transferência. Na Figura 5.53 é apresenta a correlação da umidade final estimada
por amostragem e a estimada por perfilagem eletrorresistiva.
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Umidade final por perfilagem [%]

Figura 5.53 – Gráfico para avaliação das metodologias de análise de umidade final
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Fonte: dados experimentais.
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O desvio padrão médio das estimativas de umidade final do leito por perfilagem
eletrorresistiva para aquelas estimadas por amostragem foi de ± 1,03 pontos percentuais. Na
Figura 5.54 é apresentada a correlação dessas metodologias em relação ao decréscimo de
umidade (desenvolvido com média do experimento e duplicata).

Variação da umidade por perfilagem [pontos %]

Figura 5.54 – Gráfico do decréscimo de umidade
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Fonte: dados experimentais.

Através da Figura 5.54 se percebe que o método de estimativa por perfilagem
eletrorresistiva, ao menos em caráter aproximado, se adéqua aos valores obtidos por
amostragem.
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5.3.2 Análise do perfil de desaguamento na peneira desaguadora

Os dados obtidos com os experimentos foram utilizados no programa Surfer 8, onde as
regiões das quais não se tinham informações foram calculadas pelo programa utilizando-se a
krigagem pontual. Os dados foram utilizados na geração de imagens 2D do perfil de
desaguamento para que se pudesse entender a dinâmica do processo. Cada imagem conta com
2.000 pontos de dados (dados levantados + dados estimados por krigagem).
Os dados brutos e tratados dos experimentos são apresentados nos Adendos N e J,
respectivamente. A Figura 5.55 visa elucidar a interpretação dos dados nas imagens que
mostram os resultados dos experimentos.
Figura 5.55 – Interpretação das imagens dos experimentos em peneira desaguadora

Observação: O polígono de dados geofísicos separa a área de dados de medidas de eletrorresistividade
(zona interna) da área de dados geoestatísticos obtidos por krigagem pontual (zona externa).
Fonte: elaboração própria.

Para determinação da umidade final dos experimentos a Equação 5.9 também foi
aplicável, variando apenas as dimensões das regiões de influência e adicionando o fator de
correção do experimento conduzido em batelada:
  n A U
   i i i
 
At
 
U f  





  n Ai U i
  Rip   i


At


Rit


  n Ai U i
  Rim   i


At





  Rif  



  1,15





(5.9)

Onde:
Uf – umidade final [%];
Ai – área da região i [m²];

Rip – alcance axial da zona de influência posterior [0,285 m];
. Rim – alcance axial da zona de influência medial [0,160 m];
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Ui – umidade da região i [ %];
At – área total [m²];
Σin

Rif – alcance axial da zona de influência frontal [0,235 m];
Rit – alcance axial da zona de influência total [0,680 m];

– somatório variando da umidade mínima i à umidade máxima n [-];

1,15 – fator de correção do experimento conduzido em batelada.

Nas Figuras 5.56 a 5.61 são apresentadas as imagens 2D geradas para o experimento
1. As imagens relativas aos demais experimentos e suas duplicatas são apresemtadas no
Adendo I.
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Figura 5.56 – Experimento de desaguamento em peneira desaguadora 1
Experimento 1 (27,5 % de umidade) - perfil medial de umidade

(2ª etapa: 60 s – 120 s)

Umidade [%]

Altura do leito da peneira [cm]

(1ª etapa: 0 s – 60 s)

(3ª etapa: 120s – 180 s)

Leito da peneira [cm]
Fonte: imagem gerada no Surfer 8 com os dados experimentais.

Figura 5.57 – Duplicata do experimento de desaguamento em peneira desaguadora 1
Duplicata experimento 1 (27,5 % de umidade) - perfil medial de umidade

(2ª etapa: 60 s – 120 s)

Umidade [%]

Altura do leito da peneira [cm]

(1ª etapa: 0 s – 60 s)

(3ª etapa: 120s – 180 s)

Leito da peneira [cm]
Fonte: imagem gerada no Surfer 8 com os dados experimentais.
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Figura 5.58 – Experimento de desaguamento em peneira desaguadora 1
Experimento 1 (27,5 % de umidade) - perfil frontal de umidade

(2ª etapa: 60 s – 120 s)

Umidade [%]

Altura do leito da peneira [cm]

(1ª etapa: 0 s – 60 s)

(3ª etapa: 120s – 180 s)

Leito da peneira [cm]
Fonte: imagem gerada no Surfer 8 com os dados experimentais.

Figura 5.59 – Duplicata do experimento de desaguamento em peneira desaguadora 1
Duplicata experimento 1 (27,5 % de umidade) - perfil frontal de umidade

(2ª etapa: 60 s – 120 s)

Umidade [%]

Altura do leito da peneira [cm]

(1ª etapa: 0 s – 60 s)

(3ª etapa: 120s – 180 s)

Leito da peneira [cm]
Fonte: imagem gerada no Surfer 8 com os dados experimentais.
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Figura 5.60 – Experimento de desaguamento em peneira desaguadora 1
Experimento 1 (27,5 % de umidade) - perfil posterior de umidade

(2ª etapa: 60 s – 120 s)

Umidade [%]

Altura do leito da peneira [cm]

(1ª etapa: 0 s – 60 s)

(3ª etapa: 120s – 180 s)

Leito da peneira [cm]
Fonte: imagem gerada no Surfer 8 com os dados experimentais.

Figura 5.61 – Duplicata do experimento de desaguamento em peneira desaguadora 1
Duplicata experimento 1 (27,5 % de umidade) - perfil posterior de umidade

(2ª etapa: 60 s – 120 s)

Umidade [%]

Altura do leito da peneira [cm]

(1ª etapa: 0 s – 60 s)

(3ª etapa: 120s – 180 s)

Leito da peneira [cm]
Fonte: imagem gerada no Surfer 8 com os dados experimentais.
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Nas Figuras 5.62 a 5.67 são apresentados os gráficos de variação de umidade de
acordo com o tempo do experimento para as cotas de investigação.

Umidade [%]

Figura 5.62 – Gráfico de variação da umidade na região medial (experimento 1)
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Figura 5.63 – Gráfico de variação da umidade na região medial (d. experimento 1)
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Figura 5.64 – Gráfico de variação da umidade na região frontal (experimento 1)
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Figura 5.65 – Gráfico de variação da umidade na região frontal (d. experimento 1)
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Figura 5.66 – Gráfico de variação da umidade na região posterior (experimento 1)
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Figura 5.67 – Gráfico de variação da umidade na região posterior (d. experimento 1)
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Fonte: dados experimentais.

As perfilagens eletrorresistivas desenvolvidas no experimento do experimento e sua
duplicata foram analisados por algumas medidas de dispersão de dados (TABELAS 5.43,
5.44 e 5.45).
Tabela 5.43 – Medidas de dispersão para região medial do experimento 1
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 60
60 - 120 120 - 180
Desvio Padrão amostral* [p. %] 1,467
1,308
0,955
1,243
Variância amostral [(p. %)²]
2,669
2,175
1,238
2,027
Cv** [%]
13,173
11,729
8,101
11,001
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Tabela 5.44 – Medidas de dispersão para região frontal do experimento 1
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 60
60 - 120 120 - 180
Desvio Padrão amostral * [p. %] 2,298
1,538
0,583
1,473
Variância amostral [(p. %)²]
5,963
3,044
0,631
3,213
Cv** [%]
19,187
12,354
4,541
12,028
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

161

Tabela 5.45 – Medidas de dispersão para região posterior do experimento 1
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 60
60 - 120 120 - 180
Desvio Padrão amostral * [p. %] 1,273
0,760
0,424
0,819
Variância amostral [(p. %)²]
2,350
0,881
0,338
1,190
Cv** [%]
12,441
7,312
3,994
7,915
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Quanto aos dados apresentados nas Tabelas 5.43, 5.44 e 5.45, pode-se dizer que o
desvio padrão ficou abaixo de 1,50 p. % e a variância abaixo de 3,30 (p. %)² (correspondendo
a uma boa uniformidade) e o coeficiente de variação de Pearson menor que 12,10 % – sendo
que valores inferiores a 25,00 % são considerados baixos e apontam para um conjunto de
dados bem homogêneos, conforme Rigonatto (2016).
Na Tabela 5.46 apresentam-se os dados relativos a análise de umidade final.
Tabela 5.46 – Umidade final do experimento 1
Umidade Final Experimento Duplicata
Média
Amostragem
14,040 %
13,340 %
13,690 %
Balanço de água 17,140 %
15,430 %
16,285 %
δU
13,810 p. % 11,215 p. % 12,513 p. %
Observação: δU – variação da umidade (amplitude).
Fonte: dados experimentais.

Com relação aos dados da Tabela 5.46, que evidenciou uma variação da umidade de
12,51 p. %, percebe-se que foi alcançado um bom resultado.
A Equação 5.9 foi aplicada para averiguação da umidade final segundo as imagens da
terceira etapa do experimento e sua duplicata e obtevesse como resultado:
 umidade final do experimento: 11,93%;
 umidade final da duplicata: 13,40 %
Esses dados mostram que o resultado da duplicata ficou muito próximo do esperado
quando comparamos com os dados da amostragem. O experimento não teve tanta
proximidade, pois foi subestimado em 2,11 p. %.
Nas Figuras 5.68 a 5.73 são apresentados os gráficos de variação de umidade de
acordo com o tempo do experimento para as cotas de investigação.
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Umidade [%]

Figura 5.68 – Gráfico de variação da umidade na região medial (experimento 2)
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Fonte: dados experimentais.

Umidade [%]

Figura 5.69 – Gráfico de variação da umidade na região medial (d. experimento 2)
27,5
25,0
22,5
20,0
17,5
15,0
12,5
10,0
7,5
5,0
2,5
0,0
0

60

Cota [0,005 m]

Intervalo de tempo [s]

Cota [0,025 m]

120

Cota [0,05 m]

180

Cota [0,075 m]
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Figura 5.70 – Gráfico de variação da umidade na região frontal (experimento 2)
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Figura 5.71 – Gráfico de variação da umidade na região frontal (d. experimento 2)
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Fonte: dados experimentais.
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Figura 5.72 – Gráfico de variação da umidade na região posterior (experimento 2)
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Figura 5.73 – Gráfico de variação da umidade na região posterior (d. experimento 2)
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As perfilagens eletrorresistivas desenvolvidas no experimento do experimento e sua
duplicata foram analisados por algumas medidas de dispersão de dados (TABELAS 5.47,
5.48 e 5.49).
Tabela 5.47 – Medidas de dispersão para região medial do experimento 2
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 60
60 - 120 120 - 180
Desvio Padrão amostral * [p. %] 1,326
1,096
2,192
1,538
Variância amostral [(p. %)²]
2,231
1,700
6,200
3,377
Cv** [%]
9,326
8,148
17,883
11,786
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Tabela 5.48 – Medidas de dispersão para região frontal do experimento 2
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 60
60 - 120 120 - 180
Desvio Padrão amostral * [p. %] 0,937
0,566
0,601
0,701
Variância amostral [(p. %)²]
1,369
0,713
0,750
0,944
Cv** [%]
6,544
3,892
4,106
4,847
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Tabela 5.49 – Medidas de dispersão para região posterior do experimento 2
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 60
60 - 120 120 - 180
Desvio Padrão amostral * [p. %] 0,990
0,866
1,114
0,990
Variância amostral [(p. %)²]
1,575
1,069
2,206
1,617
Cv** [%]
7,526
6,544
9,037
7,702
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Quanto aos dados apresentados nas Tabelas 5.47, 5.48 e 5.49, pode-se dizer que o
desvio padrão ficou abaixo de 1,55 p. % e a variância abaixo de 3,40 (p. %)² (correspondendo
a uma boa uniformidade) e o coeficiente de variação de Pearson menor que 12,000 %,
mostrando que o conjunto de dados é bem homogêneo.
Na Tabela 5.50 são apresentados os dados relativos a análise de umidade final.
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Tabela 5.50 – Umidade final do experimento 2
Umidade Final Experimento Duplicata Média
Amostragem
16,020 %
16,380 % 16,200 %
Balanço de água 17,190 %
14,430 % 15,810 %
δU
8,800 p. % 9,190 p. % 8,995 p. %
Observação: δU – variação da umidade (amplitude).
Fonte: dados experimentais.

Com relação aos dados da Tabela 5.50, que evidenciou uma variação da umidade de
9,00 p. %, mostrou-se bom resultado.
A Equação 5.9 foi aplicada para averiguação da umidade final segundo as imagens da
terceira etapa do experimento e sua duplicata e obtevesse como resultado:
 umidade final do experimento: 14,72 %;
 umidade final da duplicata: 13,47 %
Os resultados obtidos por perfilagem eletrorresistiva ficaram subestimados em
1,3 p. % (experimento) e 2,91 p. % (duplicata) ao serem comparados a umidade final estimada
por amostragem.
Nas Figuras 5.74 a 5.79 são apresentados os gráficos de variação de umidade de
acordo com o tempo do experimento para as cotas de investigação.
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Figura 5.74 – Gráfico de variação da umidade na região medial (experimento 3)
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Figura 5.75 – Gráfico de variação da umidade na região medial (d. experimento 3)
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Figura 5.76 – Gráfico de variação da umidade na região frontal (experimento 3)
27,5
25,0
22,5
20,0
17,5
15,0
12,5
10,0
7,5
5,0
2,5
0,0
0

60

Cota [0,005 m]

120

Intervalo de tempo [s]

Cota [0,025 m]

Cota [0,05 m]

180

Cota [0,075 m]

Fonte: dados experimentais.

Umidade [%]

Figura 5.77 – Gráfico de variação da umidade na região frontal (d. experimento 3)
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Figura 5.78 – Gráfico de variação da umidade na região posterior (experimento 3)
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Figura 5.79 – Gráfico de variação da umidade na região posterior (d. experimento 3)
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As perfilagens eletrorresistivas desenvolvidas no experimento do experimento e sua
duplicata foram analisados por algumas medidas de dispersão de dados (TABELAS 5.51,
5.52 e 5.53).
Tabela 5.51 – Medidas de dispersão para região medial do experimento 3
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 60
60 - 120 120 - 180
Desvio Padrão amostral * [p. %] 1,892
1,432
1,149
1,491
Variância amostral [(p. %)²]
5,056
2,694
2,119
3,290
Cv** [%]
13,746
11,461
8,663
11,290
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

168

Tabela 5.52 – Medidas de dispersão para região frontal do experimento 3
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 60
60 - 120 120 - 180
Desvio Padrão amostral * [p. %] 1,892
1,892
1,662
1,815
Variância amostral [(p. %)²]
4,631
5,044
4,388
4,688
Cv** [%]
13,295
13,480
11,384
12,720
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Tabela 5.53 – Medidas de dispersão para região posterior do experimento 3
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 60
60 - 120 120 - 180
Desvio Padrão amostral * [p. %] 1,503
1,149
0,460
1,037
Variância amostral [(p. %)²]
3,206
2,894
0,388
2,163
Cv** [%]
11,838
9,034
3,672
8,181
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Quanto aos dados apresentados nas Tabelas 5.51, 5.52 e 5.53, pode-se dizer que o
desvio padrão ficou abaixo de 1,90 p. % e a variância abaixo de 4,70 (p. %)² (uniformidade
moderada) e o coeficiente de variação de Pearson menor que 12,72 %, resultados que
conformam boa homogeneidade.
Na Tabela 5.54 apresentam-se os dados relativos a análise de umidade final.
Tabela 5.54 – Umidade final do experimento 3
Umidade Final Experimento Duplicata Média
Amostragem
16,020 %
11,920 % 13,970 %
Balanço de água 14,920 %
15,030 % 14,975 %
δU
8,530 p. % 7,525 p. % 8,028 p. %
Observação: δU – variação da umidade (amplitude).
Fonte: dados experimentais.

Com relação aos dados da Tabela 5.54, que evidenciou uma variação da umidade de
8,03 p. %, foi evidenciado que resultados satisfatórios foram alcançados.
A Equação 5.9 foi aplicada para averiguação da umidade final segundo as imagens da
terceira etapa do experimento e sua duplicata e obtevesse como resultado:
 umidade final do experimento: 14,87 %;
 umidade final da duplicata: 13,86 %
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A subestimativa do experimento foi de apenas 1,15 p. %, porém a duplicata foi
sobrestimada em 1,94 p. % (comparando-se aos dados de amostragem).
Nas Figuras 5.80 a 5.85 são apresentados os gráficos de variação de umidade de
acordo com o tempo do experimento para as cotas de investigação.
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Figura 5.80 – Gráfico de variação da umidade na região medial (experimento 4)
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Figura 5.81 – Gráfico de variação da umidade na região medial (d. experimento 4)
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Figura 5.82 – Gráfico de variação da umidade na região frontal (experimento 4)
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Figura 5.83 – Gráfico de variação da umidade na região frontal (d. experimento 4)
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Figura 5.84 – Gráfico de variação da umidade na região posterior (experimento 4)
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Figura 5.85 – Gráfico de variação da umidade na região posterior (d. experimento 4)
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Fonte: dados experimentais.

As perfilagens eletrorresistivas desenvolvidas no experimento do experimento e sua
duplicata foram analisados por algumas medidas de dispersão de dados (TABELAS 5.55,
5.56 e 5.57).
Tabela 5.55 – Medidas de dispersão para região medial do experimento 4
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 60
60 - 120 120 - 180
Desvio Padrão amostral * [p. %] 1,768
1,538
1,609
1,638
Variância amostral [(p. %)²]
3,600
2,869
3,106
3,192
Cv** [%]
13,182
12,759
13,517
13,153
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Tabela 5.56 – Medidas de dispersão para região frontal do experimento 4
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 60
60 - 120 120 - 180
Desvio Padrão amostral * [p. %] 1,538
2,033
1,485
1,685
Variância amostral [(p. %)²]
2,994
4,606
2,900
3,500
Cv** [%]
11,189
16,604
11,015
12,936
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

172

Tabela 5.57 – Medidas de dispersão para região posterior do experimento 4
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 60
60 - 120 120 - 180
Desvio Padrão amostral * [p. %] 1,432
1,061
0,707
1,067
Variância amostral [(p. %)²]
2,531
1,638
0,713
1,627
Cv** [%]
11,662
9,297
6,270
9,076
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Quanto aos dados apresentados nas Tabelas 5.55, 5.56 e 5.57, pode-se dizer que o
desvio padrão ficou abaixo de 1,70 p. % e a variância abaixo de 3,50 (p. %)² (mostrando boa
uniformidade) e o coeficiente de variação de Pearson menor que 13,20 %, confirmando boa
homogeneidade dos dados.
Na Tabela 5.58 são apresentados os dados relativos a análise de umidade final.
Tabela 5.58 – Umidade final do experimento 4
Umidade Final Experimento Duplicata Média
Amostragem
13,340 %
12,180 % 12,760 %
Balanço de água 14,420 %
12,300 % 13,360 %
δU
7,240 p. % 6,640 p. % 6,940 p. %
Observação: δU – variação da umidade (amplitude).
Fonte: dados experimentais.

Com relação aos dados da Tabela 5.58, que evidenciou uma variação da umidade de
6,94 p. %, pode-se dizer que mesmo não sendo um volume muito expressivo, foi um bom
resultado devido a umidade inicial do experimento.
A Equação 5.9 foi aplicada para averiguação da umidade final segundo as imagens da
terceira etapa do experimento e sua duplicata e obtevesse como resultado:
 umidade final do experimento: 14,19 %;
 umidade final da duplicata: 12,36 %
Os resultados foram muito bons quando comparados aos dados de amostragem, pois
variaram menos de 1,00 p. % do esperado.
Nas Figuras 5.86 a 5.91 são apresentados os gráficos de variação de umidade de
acordo com o tempo do experimento para as cotas de investigação.
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Figura 5.86 – Gráfico de variação da umidade na região medial (experimento 5)
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Figura 5.87 – Gráfico de variação da umidade na região medial (d. experimento 5)
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Figura 5.88 – Gráfico de variação da umidade na região frontal (experimento 5)
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Figura 5.89 – Gráfico de variação da umidade na região frontal (d. experimento 5)
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Figura 5.90 – Gráfico de variação da umidade na região posterior (experimento 5)
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Figura 5.91 – Gráfico de variação da umidade na região posterior (d. experimento 5)
27,5
25,0
22,5
20,0
17,5
15,0
12,5
10,0
7,5
5,0
2,5
0,0
0

60

120

180

Intervalo de tempo [s]
Cota [0,005 m]

Cota [0,025 m]

Cota [0,05 m]

Fonte: dados experimentais.

Cota [0,075 m]

175

As perfilagens eletrorresistivas desenvolvidas no experimento do experimento e sua
duplicata foram analisados por algumas medidas de dispersão de dados (TABELAS 5.59,
5.60 e 5.61).
Tabela 5.59 – Medidas de dispersão para região medial do experimento 5
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 60
60 - 120 120 - 180
Desvio Padrão amostral * [p. %] 1,290
2,245
3,288
2,275
Variância amostral [(p. %)²]
2,481
5,506
11,375
6,454
Cv** [%]
9,398
17,922
25,378
17,566
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Tabela 5.60 – Medidas de dispersão para região frontal do experimento 5
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 60
60 - 120 120 - 180
Desvio Padrão amostral * [p. %] 0,725
2,881
1,361
1,656
Variância amostral [(p. %)²]
0,819
8,919
2,431
4,056
Cv** [%]
5,957
22,603
10,165
12,908
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Tabela 5.61 – Medidas de dispersão para região posterior do experimento 5
Intervalo de tempo [s]
Medidas de dispersão
Média
0 - 60
60 - 120 120 - 180
Desvio Padrão amostral * [p. %] 1,202
1,644
1,909
1,585
Variância amostral [(p. %)²]
2,188
3,681
4,088
3,319
Cv** [%]
10,018
13,364
15,254
12,879
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Quanto aos dados apresentados nas Tabelas 5.59, 5.60 e 5.61, pode-se dizer que o
desvio padrão ficou abaixo de 2,30 p. % e a variância abaixo de 6,50 (p. %)² (uniformidade
moderada) e o coeficiente de variação de Pearson menor que 17,60 %, valor que ainda
corresponde a boa homogeneidade de dados.
Na Tabela 5.62 apresentam-se os dados relativos a análise de umidade final.
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Tabela 5.62 – Umidade final do experimento 5
Umidade Final Experimento Duplicata
Média
Amostragem
11,170 %
14,790 %
12,980 %
Balanço de água 16,810 %
15,250 %
16,030 %
δU
4,520 p. % 1,470 p. % 2,995 % p. %
Observação: δU – variação da umidade (amplitude).
Fonte: dados experimentais.

Com relação aos dados da Tabela 5.62, que evidenciou uma variação da umidade de
3,00 p. %, mostra-se que a eficiência de remoção de umidade fica bastante reduzida a partir de
17,50 % de umidade inicial, nesta metodologia de desaguamento.
Quando se analisam as umidades finais dos experimentos em peneira desaguadora
(baseados na δU), é notório que a peneira desaguadora tem capacidade de desaguar o material
até o valor médio de 14,60 % de umidade (dentro das condições testadas e com os ensaios em
batelada – o que exclui a componente movimentação, que poderia contribuir para aumento da
δU).
A Equação 5.9 foi aplicada para averiguação da umidade final segundo as imagens da
terceira etapa do experimento e sua duplicata e obtevesse como resultado:
 umidade final do experimento: 15,88 %;
 umidade final da duplicata: 12,57 %
O experimento foi sobrestimado em 4,71 p. % (resultado muito ruim) e a duplicata
subestimada em 2,22 p. %.
Em se tratando da Equação 5.9, esta se mostrou adequada a avaliação da umidade final
do leito estimada pela perfilagem eletrorresistiva. As diferenças de estimativa podem ser
associadas a uma possível baixa representatividade dos perfis utilizados, pois, apesar de
cobrirem três regiões relevantes do leito da peneira, as regiões adjacentes podem ter
apresentado umidades com considerável diferença de umidade intersticial. Isso se explicaria
pelo material ser constituído de um sistema polidisperso que leva a uma formação de rede
capilar variada ao longo da peneira, levando a zonas preferenciais de drenagem, que
possivelmente não foram detectadas nos perfis desenvolvidos. É possível também associá-la
as diferentes áreas de influência de cada perfil (a alocação dos perfis foi desenvolvidade de
forma a evitar que as estruturas metálicas do equipamento ficassem em contato com os
eletrodos ou próximos a eles).
As estimativas mais confiáveis dos experimentos foram aquelas com umidade
intersticial (incial) de 27,50 % a 20,00 %. Dessa forma, a metodologia adéqua-se
principalmente a leitos com maior umidade intersticial.
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A respeito das imagens 2D geradas, elas evidenciam que, para este equipamento, o
desaguamento ocorreu de baixo para cima em camadas horizontalizadas. A presença de
feições arredondadas foi bem menos notória que no caso dos experimentos em peneira de
batelada.
Na Figura 5.92 as metodologias de análise de umidade final (por amostragem e por
balanço de água), são apresentadas.

Umidade final por balanço de água [%]

Figura 5.92 – Gráfico para avaliação das metodologias de análise de umidade final
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Fonte: dados experimentais.

O viés observado na Figura 5.92 era esperado e está relacionado principalmente a
medida por balanço de água. Isso porque a umidade drenada possivelmente não se transferia
totalmente ao recipiente de coleta por ter parte acumulada nas estruturas de drenagem do
equipamento ou em partículas passantes na abertura da malha (e não coletadas) e possíveis
perdas de transferência. Percebe-se que neste caso, quando comparado aos experimentos em
peneira de batelada, as metodologias apresentaram maior proximidade. Na Figura 5.93 é
apresenta a correlação da umidade final estimada por amostragem e a estimada por perfilagem
eletrorresistiva.
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Umidade final por perfilagem [%]

Figura 5.93 – Gráfico para avaliação das metodologias de análise de umidade final
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Fonte: dados experimentais.

O desvio padrão médio das estimativas de umidade final do leito por perfilagem
eletrorresistiva para aquelas estimadas por amostragem foi de ± 1,23 pontos percentuais. Na
Figura 5.94 é apresentada a correlação dessas metodologias em relação ao decréscimo de
umidade (desenvolvido com média do experimento e duplicata).

Variação da umidade por perfilagem [pontos %]

Figura 5.94 – Gráfico do decréscimo de umidade
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Fonte: dados experimentais.

Através da Figura 5.94 se percebe que o método de estimativa por perfilagem
eletrorresistiva, ao menos em caráter aproximado, se adéqua aos valores obtidos por
amostragem. O desvio padrão médio entre estas medidas foi de ± 1,08 pontos percentuais.
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5.4 Avaliação da migração de umidade intersticial em baia

Os dados obtidos com os experimentos foram trabalhados no programa Surfer 8, onde
as regiões das quais não se tinham informações foram calculadas pelo programa utilizando-se
a krigagem pontual. Os dados foram utilizados na geração de imagens 2D do perfil de
desaguamento para que se pudesse entender a dinâmica do processo. Cada imagem conta com
10.000 pontos de dados (dados levantados + dados estimados por krigagem).

5.4.1 Experimentos com vibração

A Figura 5.95 visa elucidar a interpretação dos dados nas imagens onde são
apresentados os resultados dos experimentos em baia. Nos Adendos K, L e N estão dispostos
os dados tratados dos experimentos em baia, as imagens de zonas de umidade geradas e os
dados brutos (de resistência medida), respectivamente.
Figura 5.95 – Interpretação das imagens dos experimentos em baia

Observação: O polígono de dados geofísicos separa a área de dados de medidas de eletrorresistividade
(zona interna) da área de dados geoestatísticos obtidos por krigagem pontual (zona externa).
Fonte: elaboração própria.

Nas Figuras 5.96 a 5.101 são apresentados os resultados da média do experimento e
sua duplicata, para a umidade inicial de 17,50 %, onde avaliou-se a migração da umidade
intersticial em baia.
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Figura 5.96 – Média do experimento em baia 1 – lado A
(tempo de experimento: 1 h)

(tempo de experimento: 2 h)

(tempo de experimento: 3 h)

Fonte: imagens geradas com o Surfer 8 partindo dos dados experimentais.
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Figura 5. 97 – Média do experimento em baia 1 – lado A
(tempo de experimento: 4 h)

(tempo de experimento: 5 h)

(tempo de experimento: 6 h)

Fonte: imagens geradas com o Surfer 8 partindo dos dados experimentais.
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Figura 5.98 – Média do experimento em baia 1 – lado A
(tempo de experimento: 7 h)

(tempo de experimento: 8 h)

(tempo de experimento: 9 h)

Fonte: imagens geradas com o Surfer 8 partindo dos dados experimentais.
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Figura 5.99 - Média do experimento em baia 1 – lado B
(tempo de experimento: 1 h)

(tempo de experimento: 2 h)

(tempo de experimento: 3 h)

Fonte: imagens geradas com o Surfer 8 partindo dos dados experimentais.
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Figura 5.100 - Média do experimento em baia 1 – lado B
(tempo de experimento: 4 h)

(tempo de experimento: 5 h)

(tempo de experimento: 6 h)

Fonte: imagens geradas com o Surfer 8 partindo dos dados experimentais.
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Figura 5.101 - Média do experimento em baia 1 – lado B
(tempo de experimento: 7 h)

(tempo de experimento: 8 h)

(tempo de experimento: 9 h)

Fonte: imagens geradas com o Surfer 8 partindo dos dados experimentais.
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Nos Gráficos 5.1 a 5.16 são apresentados os dados de variação de umidade intersticial
para os experimentos e duplicatas em baia com presença de vibração.

Umidade [%]

Gráfico 5.1 – Variação da umidade intersticial [Experimento: 17,5 % umidade – L. A]
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Gráfico 5.2 – Variação da umidade intersticial [D. experimento: 17,5 % umidade – L. A]
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Gráfico 5.3 – Variação da umidade intersticial [Experimento: 17,5 % umidade – L. B]
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Gráfico 5.4 – Variação da umidade intersticial [D. experimento: 17,5 % umidade – L. B]
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As perfilagens eletrorresistivas desenvolvidas no experimento do experimento e sua
duplicata foram analisados por algumas medidas de dispersão de dados (TABELA 5.63).
Tabela 5.63 – Medidas de dispersão para o experimento 1
Medidas de dispersão
Lado A Lado B Média
Desvio Padrão amostral * [p. %] 0,919 1,037 0,978
Variância amostral [(p. %)²]
1,375 1,267 1,321
Cv** [%]
6,951 8,567 7,759
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Quanto aos dados apresentados na Tabela 5.63, pode-se dizer que o desvio padrão
médio de 1,00 (p. %)² (valor muito bom), a variância média 1,32 (p. %)² (muito boa
uniformidade) e o coeficiente de variação de Pearson médio de 7,76 % (muito grande
homogeneidade de dados).
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Gráfico 5.5 – Variação da umidade intersticial [Experimento: 15,0 % umidade – L. A]
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Gráfico 5.6 – Variação da umidade intersticial [D. experimento: 15,0 % umidade – L. A]
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Gráfico 5.7 – Variação da umidade intersticial [Experimento: 15,0 % umidade – L. B]
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Gráfico 5.8 – Variação da umidade intersticial [D. experimento: 15,0 % umidade – L. B]
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As perfilagens eletrorresistivas desenvolvidas no experimento do experimento e sua
duplicata foram analisados por algumas medidas de dispersão de dados (TABELA 5.64).
Tabela 5.64 – Medidas de dispersão para o experimento 2
Medidas de dispersão
Lado A Lado B Média
Desvio Padrão amostral * [p. %] 0,919 1,650 1,285
Variância amostral [(p. %)²]
1,442 3,833 2,638
Cv** [%]
7,047 12,392 9,720
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Quanto aos dados apresentados na Tabela 5.64, pode-se dizer que o desvio padrão
médio de 1,29 p. % (valor muito bom), a variância abaixo de 2,68 (p. %)² (boa uniformidade)
e o coeficiente de variação de Pearson médio de 9,72 % (considerável homogeneidade de
dados).

192

Umidade [%]

Gráfico 5.9 – Variação da umidade intersticial [Experimento: 12,5 % umidade – L. A]
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Gráfico 5.10 – Variação da umidade intersticial [D. exp.: 12,5 % umidade – L. A]
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Gráfico 5.11 – Variação da umidade intersticial [Experimento: 12,5 % umidade – L. B]
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Gráfico 5.12 – Variação da umidade intersticial [D. exp.: 12,5 % umidade – L. B]
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As perfilagens eletrorresistivas desenvolvidas no experimento do experimento e sua
duplicata foram analisados por algumas medidas de dispersão de dados (TABELA 5.65).
Tabela 5.65 – Medidas de dispersão para o experimento 3
Medidas de dispersão
Lado A Lado B Média
Desvio Padrão amostral * [p. %] 0,778 1,933 1,355
Variância amostral [(p. %)²]
0,908 5,150 3,029
Cv** [%]
6,658 14,514 10,586
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Quanto aos dados apresentados na Tabela 5.65, pode-se dizer que o desvio padrão
médio foi 1,36 p. % (valor muito bom), a variância média de 3,03 (p. %)² (uniformidade
razoável) e o coeficiente de variação de Pearson médio de 10,59 % (boa homogeneidade de
dados).
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Gráfico 5.13 – Variação da umidade intersticial [Experimento: 10,0 % umidade – L. A]
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Gráfico 5.14 – Variação da umidade intersticial [D. exp.: 10,0 % umidade – L. A]
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Gráfico 5.15 – Variação da umidade intersticial [Experimento: 10,0 % umidade – L. B]
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Gráfico 5.16 – Variação da umidade intersticial [D. exp.: 10,0 % umidade – L. B]
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As perfilagens eletrorresistivas desenvolvidas no experimento do experimento e sua
duplicata foram analisados por algumas medidas de dispersão de dados (TABELA 5.66).
Tabela 5.66 – Medidas de dispersão para o experimento 4
Medidas de dispersão
Lado A Lado B Média
Desvio Padrão amostral * [p. %] 1,508 2,027 1,768
Variância amostral [(p. %)²]
2,533 5,267 3,900
Cv** [%]
13,189 18,049 15,619
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Quanto aos dados apresentados na Tabela 5.66, pode-se dizer que o desvio padrão
médio de 1,77 p. % (valor muito bom), a variância média de 3,90 (p. %)² (uniformidade
razoável) e o coeficiente de variação de Pearson médio de 15,62 % (boa homogeneidade de
dados).
É importante ressaltar que a metodologia de perfilagem eletrorresistiva aplicada às
baias mostrou-se eficiente na avaliação da migração intersticial de umidade, podendo ser
adaptada para leituras em silos, vagões, navios graneleiros, entre outros.

5.4.2 Experimentos sem vibração

Nos Gráficos 5.17 a 5.32 são apresentados os dados de variação de umidade
intersticial para os experimentos e duplicatas em baia sem a presença de vibração.
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Gráfico 5.17 – Variação da umidade intersticial [Experimento: 17,5 % umidade – L. A]
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Gráfico 5.18 – Variação da umidade intersticial [D. exp.: 17,5 % umidade – L. A]
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Gráfico 5.19 – Variação da umidade intersticial [Experimento: 17,5 % umidade – L. B]
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Gráfico 5.20 – Variação da umidade intersticial [D. exp.: 17,5 % umidade – L. B]
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Observação: L – lado. Fonte: dados experimentais.

As perfilagens eletrorresistivas desenvolvidas no experimento do experimento e sua
duplicata foram analisados por algumas medidas de dispersão de dados (TABELA 5.67).
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Tabela 5.67 – Medidas de dispersão para o experimento 1
Medidas de dispersão
Lado A Lado B Média
Desvio Padrão amostral * [p. %] 1,508 1,014 1,261
Variância amostral [(p. %)²]
3,533 1,375 2,454
Cv** [%]
16,461 10,844 13,653
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Quanto aos dados apresentados na Tabela 5.67, pode-se dizer que o desvio padrão
médio de 1,26 p. % (valor muito bom), a variância média de 2,45 (p. %)² (boa uniformidade)
e o coeficiente de variação de Pearson médio de 13,65 %, valor correspondente a boa
homogeneidade de dados.
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Gráfico 5.21 – Variação da umidade intersticial [Experimento: 15,0 % umidade – L. A]
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Gráfico 5.22 – Variação da umidade intersticial [D. exp.: 15,0 % umidade – L. A]
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Gráfico 5.23 – Variação da umidade intersticial [Experimento: 15,0 % umidade – L. B]
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Gráfico 5.24 – Variação da umidade intersticial [D. exp.: 15,0 % umidade – L. B]
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As perfilagens eletrorresistivas desenvolvidas no experimento do experimento e sua
duplicata foram analisados por algumas medidas de dispersão de dados (TABELA 5.68).
Tabela 5.68 – Medidas de dispersão para o experimento 2
Medidas de dispersão
Lado A Lado B Média
Desvio Padrão amostral * [p. %] 1,886 1,815 1,850
Variância amostral [(p. %)²]
3,783 4,158 3,971
Cv** [%]
17,473 17,369 17,421
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Quanto aos dados apresentados na Tabela 5.68, pode-se dizer que o desvio padrão
médio foi 1,85 p. % (valor bom), a variância média de 3,97 (p. %)² (uniformidade razoável) e
o coeficiente de variação de Pearson médio de 17,42 % (boa homogeneidade de dados).
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Gráfico 5.25 – Variação da umidade intersticial [Experimento: 12,5 % umidade – L. A]
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Gráfico 5.26 – Variação da umidade intersticial [D. exp.: 12,5 % umidade – L. A]
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Gráfico 5.27 – Variação da umidade intersticial [Experimento: 12,5 % umidade – L. B]
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Gráfico 5.28 – Variação da umidade intersticial [D. exp.: 12,5 % umidade – L. B]
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As perfilagens eletrorresistivas desenvolvidas no experimento do experimento e sua
duplicata foram analisados por algumas medidas de dispersão de dados (TABELA 5.69).
Tabela 5.69 – Medidas de dispersão para o experimento 3
Medidas de dispersão
Lado A Lado B Média
Desvio Padrão amostral * [p. %] 0,377 0,471 0,424
Variância amostral [(p. %)²]
0,200 0,583 0,392
Cv** [%]
3,803 5,038 4,420
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Quanto aos dados apresentados na Tabela 5.69, pode-se dizer que o desvio padrão
médio foi 0,42 p. % (valor muito bom) e a variância média de 0,39 (p. %)² (excelente
uniformidade) e o coeficiente de variação de Pearson igual a 4,42 % (muito homogeneidade
grande de dados).
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Gráfico 5.29 – Variação da umidade intersticial [Experimento: 10,0 % umidade – L. A]
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Gráfico 5.30 – Variação da umidade intersticial [D. exp.: 10,0 % umidade – L. A]
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Gráfico 5.31 – Variação da umidade intersticial [Experimento: 10,0 % umidade – L. B]
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Gráfico 5.32 – Variação da umidade intersticial [D. exp.: 10,0 % umidade – L. B]
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As perfilagens eletrorresistivas desenvolvidas no experimento do experimento e sua
duplicata foram analisados por algumas medidas de dispersão de dados (TABELA 5.70).
Tabela 5.70 – Medidas de dispersão para o experimento 4
Medidas de dispersão
Lado A Lado B Média
Desvio Padrão amostral * [p. %] 1,579 0,919 1,249
Variância amostral [(p. %)²]
3,958 1,408 2,683
Cv** [%]
16,499 11,022 13,761
Observações: *média da medida de dispersão para os dados da etapa; **coeficiente de variação de
Pearson; p. % – pontos percentuais; (p. %)² – (pontos percentuais)². Fonte: dados experimentais.

Quanto aos dados apresentados na Tabela 5.70, pode-se o desvio padrão médio foi
1,25 p. % (valor muito bom) e a variância média de 2,68 (p. %)² (boa uniformidade) e o
coeficiente de variação de Pearson igual a 13,76 % (boa homogeneidade de dados).

5.5 Análise de liberação de íons pela areia quartzosa

As análises de eletroressistividade apresentadas anteriormente e posteriormente a
adição de água destilada à amostra são mostradas na Tabela 5.71.
Tabela 5.71 – Análises de eletrorresistividade da água destilada
Material
Experimento 1 [Ω.m] Experimento 2 [Ω.m] Experimento 3 [Ω.m]
Água destilada
Água ionizada
89,624
89,624
88,947
Fonte: dados experimentais.

Os resultados mostraram que a água destilada, como esperado, apresenta
eletrorresistividade acima do limite superior de quantificação do eletrorresistivímetro
utilizado nos experimentos. A água filtrada apresentou presença significativa de íons
dissolvidos, o que levou a uma eletrorresistividade média de 89,398 Ω.m, valor um pouco
superior as eletrorresistividades apresentadas pelas águas de Rhône, Lago Léman e Lago de
Neuchâtel, citadas por Chapellier (2000).
Os resultados das análises químicas efetuadas para a água destilada e a água filtrada da
amostra são apresentados nas Tabelas 5.72 e 5.73.
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Tabela 5.72 – Análises químicas
Ba
Cu
Li
Sr
Zn
Al
Fe
Amostra
[mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L]
18
15,2
<LQ 0,902
8,11
<LQ
<LQ
Água destilada (branco)
73,04
188
4,17
103
200
38,95 10,06
Água ionizada
LQ
0,48
5,37
3,66
0,294
6,21
10,9
7,04
Observação: LQ – limite de quantificação. Fonte: dados das análises químicas (LGqA – Laboratório de
Geoquímica DEGEO/UFOP).

Tabela 5.73 – Análises químicas
Mn
Ca
K
Mg
Na
P
S
Amostra
[mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L]
0,12
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
Água destilada (branco) <LQ
95,19 30,53
8,52
4,23
6,35 0,0779 7,67
Água ionizada
LQ
2,28 0,0217 0,171 0,0197 0,0484 0,075 0,115
Observação: LQ – limite de quantificação. Fonte: dados das análises químicas (LGqA – Laboratório de
Geoquímica DEGEO/UFOP).

A água destilada apresentou presença de apenas 5 íons (Ba, Cu, Sr, Zn e Ca). A água
filtrada da amostra apresentou a presença de 14 íons (Ba, Cu, Li, Sr, Zn, Al, Fe, Mn, Ca, K,
Mg, Na, P, S). Outros 11 íons de elementos químicos foram investigados e não foram
detectados (ADENDO M).
Conforme Brasil (2005) pode-se analisar os elementos químicos dissolvidos na água
ionizada, neste caso, para adequação a categoria águas doces classe 3 (destinadas ao
abastecimento e consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; à irrigação de
culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; à pesca amadora; à recreação de contato
secundário e à dessedentação de animais). Dessa forma na Tabela 5.74 são evidenciados os
limites da legislação para esta categoria e os valores encontrados na água ionizada.
Tabela 5.74 – Adequação da água ionizada
Al
Ba
Cu
Fe
P
Li
Mn
Zn
Amostra
[mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L]
1000
13
5000
0,15
2500
500
5000
Águas doces classe 3 200
<LQ
18
15,2
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
8,11
(a) Água destilada
188
10,06 0,0779 4,17
95,19
200
(b) Água ionizada 38,95 73,04
-2,2
Adequação (a)
-175
Adequação (b)
Fonte: Brasil, 2005 e dados das análises químicas (LGqA – Laboratório de Geoquímica DEGEO/UFOP).
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Conforme averigua-se na Tabela 5.74, tanto a água destilada quanto a água ionizada
apresentam limites de cobre extrapolados. Soluções para a remoção deste elemento químico
dissolvido podem ser o tratamento com a eletrodeposição (SANTOS et alii, 2015) ou a
precipitação por íons sulfeto (DA SILVA, 2011) que são metodologias com eficiência
comprovada nos estudos citados.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O método de análise proposto apresentou viabilidade de aplicação. Seus resultados
apresentaram características de reprodutibilidade e boa representatividade das características
analisadas nos materiais trabalhados.
A correlação das respostas do resistivímetro com a umidade intersticial da areia
quartzosa foi possível e mostrou-se adequada para as análises desse parâmetro nos leitos de
particulados estudados. As análises de umidade e porosidade na peneira de batelada, na
peneira desaguadora e na baia foram concluídas com sucesso.
Acerca da equação que retorna como resultado a umidade final do leito de partículas
(utilizada nas peneiras), seus resultados foram adequados e muito próximos dos dados obtidos
por outras formas de análise aplicadas para comparação (amostragem, principalmente, e
balanço de água).
Na fase de avaliação da previsibilidade da porosidade de amostras de areia quartzosa e
esferas de vidro, com porosidade pré-determinada (porosidade volumétrica), utilizando-se a
Lei de Archie, pode-se observar resultados plausíveis e ainda definir um valor para o fator de
forma que se aplicasse com boa correlação a amostras de areia quartzosa e de esferas de vidro
com distribuição granulométrica desconhecida.
Conclui-se que a metodologia foi aprovada para estudos da cinética de desaguamento
e da previsibilidade da porosidade de sistemas polidispersos com pouco desvio das demais
metodologias já consagradas.
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7 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS

Como

sugestões para continuidade de trabalhos com a

metodologia de

acompanhamento das operações de desaguamento e/ou migração intersticial da umidade,
citam-se:
 Automação do sistema de leituras (para que não seja necessária a troca dos alicates de
eletrodos a cada leitura e o monitoramento possa ser feito em tempo real). Essa sugestão pode
ser implementada com o levamento por multieletrodos;
 Efetuar experimentos da metodologia em situação industrial (onde a componente
deslocamento se faz presente);
 Desenvolver

um

pacote

computacional

que

receba

como

entrada

as

eletrorresistividades medidas e forneça as imagens de zonas de umidade, bem como o cálculo
da umidade final do leito investigado;
 Testar a metodologia em outras etapas do processamento mineral (por exemplo,
análise da filtragem).
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GLOSSÁRIO
Adernar: inclinar-se, submergindo de um lado (o navio) (BUENO, 2000).
Anisotropia: quando existem variações direcionais das propriedades. A presença de
descontinuidades é um sinal de anisotropia (REIS, 2008a).
Areia: partícula cuja faixa granulométrica esta compreendida entre 0,042 milímetros e 4,8
centímetros. Subdivide-se em: areia grossa (> 2 cm e < 4,8 cm), areia média (> 0,042 mm e <
2 cm) e areia fina (> 0,05 mm e < 0,042 mm).
Argila: partícula cuja faixa granulométrica esta abaixo de 0,005 mm.
Cárstico: o carste constitui terrenos com formas terrestres e hidrologia diferenciadas, que
ocorrem em função da alta solubilidade das rochas e uma porosidade secundária bem
desenvolvida. O relevo cárstico ou sistema cárstico caracteriza-se pela dissolução química
(corrosão) das rochas levando ao aparecimento de uma série de formações físicas (cavernas,
rios subterrâneos, paredões rochosos, dolinas, entre outros). Este tipo de relevo geralmente
ocorre em terrenos formados por rochas calcárias, mas também pode ocorrer em outros tipos
de rochas, como rochas dolomíticas. A corrosão das rochas é devida às águas ácidas que são
uma solução de água com ácido carbônico (H2CO3), sendo as rochas formadas por calcita e
dolomita as principais sujeitas à dissolução química (LADEIRA, 2008; RELEVO..., 2015).
Coeficiente de solubilidade: medida da quantidade de um soluto que pode ser dissolvida em
uma quantidade padrão de um solvente em determinadas condições de temperatura e pressão
(FOGAÇA, 2016).
Conductividade: a condutividade é definida como o inverso da resistividade (SERWAY,
JEWETT JR., 2009).
Descontinuidades: relativo a todos os tipos de fraturas (juntas, falhas, fissuras, entre outros)
de modo a indicar que o maciço rochoso não é contínuo (REIS, 2008a).
Diâmetro da área projetada: a propriedade equivalente do círculo é a área se a partícula está
em repouso em uma posição estável ou com orientação aleatória (MILHOMEM, 2013).
Diâmetro da peneira: a propriedade equivalente da esfera que passa através de uma mesma
abertura quadrada (MILHOMEM, 2013).
Diâmetro de arraste: a propriedade equivalente da esfera que tem a mesma resistência ao
movimento em um mesmo fluido a uma mesma velocidade (MILHOMEM, 2013).
Diâmetro de cisalhamento: corresponde a largura da partícula obtida com um corte ocular da
imagem (MILHOMEM, 2013).
Diâmetro de Feret: distância entre duas tangentes em lados opostos da partícula
(MILHOMEM, 2013).
Diâmetro de Martin: comprimento da linha que divide a imagem da partícula (MILHOMEM,
2013).
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Diâmetro de queda livre: a propriedade equivalente da esfera que possui a mesma velocidade
de queda livre em um mesmo líquido (MILHOMEM, 2013).
Diâmetro de Stokes: a propriedade equivalente da esfera que tem a mesma velocidade de
queda livre quando é necessário utilizar a lei de Stokes (número de Reynolds < 0,2)
(MILHOMEM, 2013).
Diâmetro de superfície volumétrica: a propriedade equivalente da esfera que tem a mesma
razão área/volume (MILHOMEM, 2013).
Diâmetro do perímetro: a propriedade equivalente do círculo de mesmo perímetro externo
(MILHOMEM, 2013).
Diâmetro máximo da corda: máximo comprimento de uma linha limitada pelo contorno da
partícula (MILHOMEM, 2013).
Diâmetro superficial: a propriedade equivalente da esfera que possui a mesma superfície
(MILHOMEM, 2013).
Diâmetro volumétrico: a propriedade equivalente da esfera que possui o mesmo volume
(MILHOMEM, 2013).
Eletroperfilagem: referente ao desenvolvimento de uma sondagem por métodos elétricos para
aquisição de dados.
Estruturas geológicas: refere-se, nesse caso, a camadas litológicas, falhas, dobras, fraturas,
cavernas, corpos mineralizados, vieiros, veios, entre outras formações naturalmente formadas.
Fluido: “Fluidos são substâncias, capazes de escoar, cujo volume toma a forma de seus
recipientes. Um fluido é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a
uma tensão de cisalhamento, não importando o quanto pequena possa ser essa tensão.”
(TAKAMI, 2005, p. 6).
Os fluidos incluem os líquidos, os gases, os plasmas e, de certa maneira, os sólidos
plásticos. A principal característica dos fluidos está relacionada a propriedade de não
resistir a deformação e apresentam a capacidade de fluir, ou seja, possuem a
habilidade de tomar a forma de seus recipientes. Esta propriedade é proveniente da
sua incapacidade de suportar uma tensão de cisalhamento em equilíbrio estático. Os
fluidos podem ser classificados como: fluido newtoniano ou fluido não newtoniano.
Esta classificação está associada à caracterização da tensão, como linear ou nãolinear no que diz respeito à dependência desta tensão com relação à deformação e à
sua derivada (RODRIGUES, 2015, p. 6).

Granéis: diz-se do tipo de material que não é acondicionado em qualquer tipo de embalagem.
Os granéis são cargas que necessitam ser individualizadas, subdividindo-se em graneis sólidos
e graneis líquidos. São granéis sólidos: os minérios de ferro, manganês, bauxita, carvão, sal,
trigo, soja, fertilizantes, entre outros. São granéis líquidos: o petróleo e seus subprodutos,
óleos vegetais, entre outros (CARGA..., 2015).
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Granulometria: pode ser definida como o tamanho das partículas ou dos grãos que constituem
o material.
Heterogeneidade: existem variações nas propriedades ou constituintes do material com a
posição no espaço (REIS, 2008a).
Homogeneidade: quando não existem variações relevantes nas propriedades de interesse
(REIS, 2008a).
Interstícios: espaços vazios gerados pela conformação de materiais; poros; espaços vazios.
Isotropia: quando não existem variações direcionais das propriedades (REIS, 2008a).
Liquefação: quando, numa areia ou silte, ocorre um rápido decréscimo da resistência ao
cisalhamento, de seu valor normal até quase zero, sem a ajuda da pressão de percolação, esse
fato é determinado liquefação espontânea. Ela é causada por um colapso da estrutura do
material associada a um acréscimo rápido, porém temporário, da pressão intersticial. [...] A
liquefação acarreta a transformação temporária da areia ou silte em uma suspensão muito
concentrada (GUIDICINI; NIEBLE, 1983).
Litológica: a Litologia estuda a descrição das rochas de acordo com os tipos e características
físicas destas. Refere-se à cor, textura, estrutura, composição mineralógica e tamanho dos
grãos. Dessa forma o termo litológica se refere a estruturas de formação natural pertencentes
aos campos de estudo da Geologia (LITOLOGIA, 2015).
Maciço rochoso: meio descontínuo formado por rocha e descontinuidades (REIS, 2008a).
Mesh [#]: número de malhas, representa o número de aberturas por polegada linear, ou seja,
número de aberturas de uma mesma dimensão contidas em um comprimento de 25,4 mm (DA
LUZ et alii, 2010).
Minerais: os minerais são definidos como sólidos, homogêneos, que possuem constituição
química definida, dentro de certos limites, arranjo cristalográfico ordenado e que possuem
formação natural por processos geológicos, sem contribuição orgânica.
Minério: massa monominerálica ou poliminerálica da qual se pode extrair um ou mais metais,
para fins lucrativos (REIS, 2009).
Oversize: classificação dada a um material retido nas malhas de uma peneira.
Perda de carga: divide-se em (MECÂNICA..., 2015):
(a) perda de carga distribuída: essa perda é devida ao atrito viscoso entre as partículas
fluidas produzido pelas tensões de cisalhamento (hf) e ocorre em trechos retos de
condutos cilíndricos de área constante.
(b) perda de carga singular ou localizada: desenvolve-se devido a mudanças bruscas no
escoamento do fluido. Podem ser de direção (curvas e cotovelos), de seção
(alargamentos ou estreitamentos) e outras singularidades (registros, válvulas de pé e
de retenção, medidores de vazão, flanges e tês).
Polpa: mistura de minério e água que pode apresentar diversas porcentagens de sólido.
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Processamento mineral: conjunto de operações, aplicadas aos minerais ou rochas que
constituem o minério, que objetivam adequar características de forma, granulometria e
concentração relativa das espécies minerais, sem que ocorra nenhuma alteração química do
material processado. Existem autores que denominam de Beneficiamento de Minérios ou
Tratamento de Minérios o processamento mineral.
Quarteamento: é o processo de redução da amostra a pequenas porções representativas da
amostra inicial, por meio de divisões da amostra inicial. Esta operação pode ser manual ou
mecânica (BRISOLA; FERNANDES, 2008).
Rocha: é um agregado multigranular formado naturalmente (por processos geológicos),
constituído por uma ou mais espécies minerais. As rochas podem ser formadas por processos
sedimentares, magmáticos ou metamórficos. Assim as rochas podem ser monominerálicas ou
policamerálicas. Dividem-se em rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas (REIS,
2009).
Solução saturada: diz-se daquela que atingiu exatamente o coeficiente de solubilidade
(FOGAÇA, 2016).
Soluto: substância que é dissolvida pelo solvente (FOGAÇA, 2016).
Solvente: substância que dissolve o soluto (FOGAÇA, 2016).
Subsuperfície: abaixo da superfície, o subsolo.
Undersize: classificação dada a um material passante nas malhas de uma peneira.
Viscosidade: atrito interno do fluido (REIS, 2008b).

