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RESUMO 

As técnicas de Talmadgc-Fitch c de Fluxo de Sólidos. a partir de ensaios cm provetas, são algumas das mais clássicas 
para o projeto de cspessadores contínuos visando à separação sólido/ líquido. O trabalho teve por objetivo comparar 
estes métodos com dados de unidades industriais contínuas para lodo biológico e salmoura. Obteve-se um desvio no 
diàmetro pela técnica de Talmadge-Fitch de 60%, para um cspessador de Salmoura c 59,3% para uma unidade de lodo 
biológico. Já pela técnica de Fluxo de Sólidos obteve-se um desvio de 50,5% para a salmoura e 60,4'Yo para o lodo 
biológico. Os resultados se mostmram aplicúvc is. prevendo um fator de escala sugerido pelos métodos igual a 2, com 
um melhor resultado paru o fluxo de sólidos .. 

PALAVRAS-CHAVE: cspessadorcs, decantação, separação sólido-líquido. 

ABSTRACT 

The techniques ofTalmadge- Fitch and Solids Flux . from assays in test tubcs, it is one ofthe oldcsl for the project of 
continuous thickencrs to thc solid/ liquid separation. The rescarch goals are compare thosc methods with data obtaincd 
from a continuous industria l uni!. lt gota shunting linc in lhe diametcr by Talmadgc- Fitch of60% for a thickcner of 
Pickling hrinc and 59, 3%> f{lr a uni I of biological silt . Thc lcchniques of Solids Flux , it gola shunting line in the 
diamctcr of50. 5%, for a thickcncr ofl'ickling brine and 60, 4"/., f{Jr a unit ofbiological silt. The results are positives, 
including the se ale factor of 2, pcrtincnt by thc mcthods, showing a hetter rcsult for solids flux. 

Key-words: thi ckencrs, sed imcntation. solid-liquid scparalion. 
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I. INTRODUÇÃO 

Espessadores são equipamentos comumentc empregados para a Separação contínua de suspcns<ies sólido-líquido por 
trabalharem com um grande volume de líquido a um custo reduz ido cm rel ação a outros separadores. 

Os espcssadorcs típicos comp<iem-se de um tanque c ilíndrico, com fundo lige iramente c<inico, dotado de um rasteio 
que auxilia na remoção do concentrado (underflow) onde é extraído pela região central do fundo cónico. 

Apresenta ainda um dispositivo de alimentação da suspensão c outro para a descarga do clarificado (overflow) 

A figura I ilustra o equipamento descrito. 
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Figura I. Desenho esquemático de um cspcssador convenciona l. 

Os espessadores são baseados em processos t1sicos de sedimentação para a separação e sào aplicados industrial mente 
em tratamentos primários de concentração de polpas tanto para beneficiamento como para tratamento de resíduos. 

Para aplicações de um grande vo lume de polpa é indicados o uso cm regime contínuo c o de batelada para pequenos 
volumes. 

Os cspessadores podem receber so luções bastante diluídas, de menos de I 'V.,, sendo tipicamente entre 5 a I 0% de 
sólidos e adensá-los, em geral , a 65-70% de só lidos. 

As técnicas de dimensionamento de cspcssadores contínuos, apesar de antigas c simples, não estão completamente 
dominadas devido às muitas vari áveis que envolvem o processo. Mas há princípios básicos que fornecem caminhos para 
o dimensionamento e operação dos espessadorcs. 

E são baseadas em ensa ios de bancadas cm batclada c pode l(>rnccer erros não desprezíve is para espcssadores cm esca la 
industrial. 

2. OBJETIVO 

O presente trabalho teve por objetivo comparar a técnica de dimens ionamento de Talmadgc-Fitch e Fluxo de Sólidos do 
diâmetro de espessadores, aplicados a salmoura c lodo boilógico, com dados obtidos cm duas unidades de escala 
industrial, buscando determinar se tais técnicas poderiam ser aplicadas nestas situações, visto que fóram desenvolv idas 
para sólidos inertes em água. 

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Talmadgc-Fitch ( 1955) criaram um mdodo grá lico que visa o cúlcu lo da úrca do scdimc ntado r através de ensaios feito 
em provetas propostos por Coe c C levenger ( 19 17). 
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O método consiste cm se traçar tangentes à curva de ensaio altura cm função do tempo uma pela zona de clarificação e 
outra pela zona de espessamento . A híssctrí z entre essas duas retas loca liza o ponto crítico C, início da zona de 
espessamento. 

A área mi níma (Smin) pela técnica de Talmadge c Fítch é dada por: 

Sendo: 

Qo*(} 
Smín = ~~-'-' 

Zo 
(I) 

Q0 a vazão de alimentação (m '/s) , 1 o tempo para se a lcançar a concentração desejada (seg), Z0 a altura do início do 
ensaio de proveta (m) e A é a área mínima do cspessador contínuo (m\ 

A leitura gráfica de ;1 é obtida se ca lculando Z1 atra vés da equação 2. 

z,._. 
Cu* Zo 

c,._ 
(2) 

Em que Z> é a a ltura (m) da interface refe rente a concentração desejada C"" c .. a concentração inicial dos sólidos 
(Kg!m \ Zoé a a ltura inic ia l da interface na proveta (m) c C:1 a concentração final dos sólidos no espessado (Kglm\ 

Mctcalf ( 1979). sugere um modo d<.: se dimensionar o diâmetro do espessador contínuo por um método baseado no 
fluxo de sólidos, vazão máss ica qu<.: passa por uma unidade de área, (estado estacionário). 

Este método sugere que o fluxo de sólidos é função linear da concentração do sólido e da ve locidade de sedimentação 
da polpa. 

A curva do fluxo de sólidos cm função da concentração sendo tangenci ada a partir do ponto de concentração desejada 
no ""underflow" (eixo das absc issas) indica o tluxo de só lidos limitante da operação (F1). 

O flu xo de sólidos é obtido pela equação 3. 

Fi = Ci* Vi (3) 

Sendo Fi o flux o de sólidos (Kg/m1*h), Ci a concentração de entrada do sedimentador (Kg/m
1
) e Vi a velocidade inicial 

de sedimentação (m/h) . 

A velocidade inic ial para cada ponto é obtida através da inclinação da curva da altura em tunçào do tempo obtida pelos 
ensaios cm provetas. 

V
. ó.Zi 
1= ~-

tJ..Oi 
(4) 

O balanço de material fornece a equação de dimensionamento do sedimcntador, (massa que entra = massa que sai do 
sedimentador). fornecendo a equação de área . 

Em que: 

Qo*Cc 
A= -=-- -

FI. 
(5) 

A é a área desejada (m\ Qo a vazão volumét rica que en tra no sedimentador (m-'lh), Co a concentração da suspensão de 
entrada (Kg/m

1
) c F1 o flu xo limitante (Kg/m1*h) 

E o diàmetro através da equação; 

Dm = (:A) 
0.5 

(6) 

Os desvios são dados por; 
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I

Dr-Dil Desvio = Dr I 00 (7) 

Sendo: 
Dr o Diâmetro real; 
DI o Diâmetro teórico. 

Um fator de segurança é ado lado, usualmente de I 00%,, nos diâmetros encontrados com um fator de conversão entre os 
resultados de laboratório e os resultados obtidos industrialmente (l~1tor de escala) cm funçüo da reciclagem de sólidos 
pelo gradiente de temperatura , canais prcli:rcnciais c poss íveis limnaçôcs de bolhas deri vadas de processos 
fermentativos MORAES (I 990). 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram feitas visitas em indústrias do pólo industrial de Cubatào. onde lilram realizadas as colctas de amostra dus 
cspessadores de lodo biológico c salmoura. Os ensaios cm provetas l(lram n:aliz.ados nos laboratórios das indústrias. 
As concentrações da alimentação, lama c clarilicado do cspessador !oram obtidos secando-se cm estul~1 amostras de 
100m!. 

C= Mç 
v 

Sendo C a concentração (g/ L), Ms a massa seca (g) c V o volume (L). 

M1· = m(héquer +pó)- m(héquer) 

(8) 

(9) 

Já a massa específica loi calculada através de um picnõmctro de 50 mi. O procedimento foi reali zado coletando-se uma 
amostra da alimentação c suas diluições. lama c clarilicado, com a tara do picnômctro c o seu peso cheio, à temperatura 
ambiente de 25" C. 

d= Mt 
v 

Em que d é a densidade, Mt é a massa total (picnômctro+ solução) c V é o volume. 

Mt = mPicnômetro(cheio)- mPicnômetro( vazio) 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

(I 0) 

( 11) 

As tabelas 1, 2, 3 c 4 fornecem os dados obtidos nos ensaios. i\s liguras 2, 3. 4 c 5 apresentam as curvas de lodo 
biológico c salmoura. 

Através das vazões das unidades industriais de 13 m '!h para o lodo biológico c XO m 
1
/h rara a salmoura obteve-se 

através do método de Fluxo de Sólidos para o lodo biológico a úrca de lOm'. com um di:imctro de 3.6 m e para a 
Salmoura 62,7 m' com um diâmetro de 9,9 m. 

No método de Ta lmadge- Fitch obteve-se para o lodo biológico uma área de I I .3 m' e um di<imetro de 3.R m c para a 
sa lmoura uma área de 50,0 m2 c um di âmetro de X m. 

O diâmetro do espcssador industrial era de 9 111 c 20m para o lodo biológico c a Salmoura respectivamente. 

O desvio do lodo biológico foi de 59.3 'Y., para o método de Talmadgc c Fitch c de 60,4% para o método do Fluxo de 
Sólidos. Já com a salmoura obteve-se um desv io de 60% pelo método de Talmadgc-Fitch c 50,5'Yo pelo Fluxo de 
Sólidos. Estes desvios foram obtidos sem se adicionar o fi1tor de escala de área , adotado pelos rrojctistas. que é cm 
media de 100%(C HAVES 1996). 
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Tabela I . Lodo Biolúgico - ensaios de Sedimentação. 

E~SA IO I ENS!\ 10 2 I'NS!\10 .\ ENS!\ 10 .J I'NS!\10 5 ENSAIO 6 

C I ~ 21 g/1 C2= 17.3 g/1 C.\ 14.5 g/1 C4= I 2.65 g/1 C5 11.12 g/1 ("() c 10,0 g/1 

di . 1214,2 g/1 d2 = 1192.2 g/1 d3 . 11!>7.4 g/l d4~· I 140,1l g/1 d5= 1119,6 gil d6=1090.X l!/1 

Z (cm) (min) Z (cm) (min) Z (cm) (min) Z (cm) (min) Z (cm) (min) Z(cm) (minl 

40 o 40 () 40 () 40 o 40 o 40 o 

35 7 .15 2.'!3 .15 1.2 .15 0,76 .15 0.5X .15 0,5 

30 11.2 .10 (>.4 .\ .10 2.75 30 1.6 .\0 1.06 30 0.% 

25 I X.5 25 12 25 4 ,66 25 2,5 25 1,5 25 1.4 I 

20 11 20 23 20 X,XI 20 4.5 20 2,6 20 1.90 

I 5 61 15 49,2 15 22.91 15 li 15 4.3 I 5 2.5 

12 I 57.20 lO I 57.20 lO I 57.20 lO 41 lO 16.3 lO 6,0X 

7 I 57,20 (> 157,20 5 59 

.1 157.20 

Tabela 2. Salmoura Lnsaios de scdirncntaçào.Tabcla 3. Lodo Biológico-Concentração. 

ENSAIO I ENSA IO 2 ENSAIO 3 ENSAI04 ENS AIO 5 ENSAIO 6 

C I= 313 .9 g/1 C2- 256,.\ g/1 CJ- 216.5 g/1 C4 - 190.5 g/1 cs~ 166,8 g/1 C6~ 149,4 g/1 

d I ~ I 026 g/l d2 ' 1025.4)!/1 d3 1023,4 g/1 d4= 1021 .X g/1 d5 = 1019,6g/l d6= 101X,2 g/1 

Z (cm) (rn in) Z (cm) (min) Z (cm) (rn in) Z(crn) (rnin) Z(crn) (min) Z(cm) : (min) 

40 () 40 o 40 () 40 o 40 o 40 o 
35 7,73 35 7,46 35 6,0X 35 4.7X 35 3,75 35 2,75 

30 16 3 30 13 ,9 1 30 13,29 30 9,01 30 7.4 30 5,5 

25 22.6X 25 20,75 25 19,5 1 25 12,X 25 11.16 25 7,66 

20 29, 13 20 2x.m: 20 25 20 15 20 15 ,25 20 lO 

15 36,25 15 35 15 3 1.4 15 19.73 15 18 ,43 15 12,9 1 

lO 44 lO 42,41 lO 3X,2 lO 24,91 lO 22,2 lO 15 , 16 

5 61,27 5 5X,5 5 55 5 34 5 30.25 5 22 

2 120 2 105 2 95 2 70 2 60 2 45 
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Tabela 3. Lodo Biológico-Concentraçiio . 

1 11.11&1P'"'I.II.-L4'YU'-"• &.....I UI IIU Clarificad v 

M(béauer) I 08 09g 97 99 g 106 43 g 

M(béauer)+ M(solucão) 226 98 g 227 13!! 225 48 g 

Mseca 110 I g 101 54 g 107 51 g 

Tabela 4. Salmoura - Concentração. 

AI " - __ .................. ~"-' · L L.J ........ "-4 Clarificad - - - --- ...... 

Mibéquer) 108_g 97 99!! I 06 38_g 

M(béauer)+ M(solucão) 208 47 g 198 8 g 206 43 g 

Ms~ca I :.12A8J!: 146,4 g 120,63 g 
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Figura 2. Lodo biológico Altu ra da intcrlàcc Z cm função do tempo e. 
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Figura 3. Salmoura Altu ra da interface Z cm função do tempo e. 
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Figura 4. Salmoura Curva de Fluxo de sólidos limitante (FL) em função da concentração C. 
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Figura 5. Lodo Bio lógico - C urva de Fluxo d<! sólidos limitante ( FL) cm função da concentração C. 

6. CONCLUSÕES 

O traba lho permitiu concluir que, para as condições estudadas. a técnica de dim<!nsionamento de Talmadge- Fitch 
apresentou um desv io médio de 59.65%, c a técnica de Fluxo de Sólidos apresentou um desv io médi o de 55.45°/o nas 
áreas obtidas em relação aos espcssadores ind ustriais a partir de ensaios cm provetas . 

Os espessadores cm operação podem estar com uma capac idade sup<! rior a taxa de alimcntaçüo hoje pra ticada mas ainda 
que se considere que estes estejam no máxi mo de sua capacidade. pode-se observar que os métodos utili zados se 
mostraram adequados, pois se utili zando o f~lto r de esca la de I OO'Y., todos os métodos l>blivcram resultados pos iti vos. 

Assi m pode-se conc luir baseado nos do is equipamclllos observados que estes métodos se aplicam na sdeçào de 
espessadorcs pam lodo biológico c salmoura. sendo que o método de tluxo de sólidos apresentou resultado mai s 
próximo. 

Naturalmente que seriam nec·:ssários mais ensa ios par uma mdhor comprovação, no entanto , sabendo-se da enorme 
dificuldade e responsabilidade da sclcçào de ta is equipamentos, este trabal ho demo nstrou a validade dos métodos para 
as aplicações c itadas. 
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