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MtTODO DE CÂLCULO OE TAXA E ÂREA DE ｓｅｄｉｍｅｎｾｾｾｾｯＬ＠ POR PROCESSO 
MATEMÂTICO DE TRATAMENTO DE DADOS, NÂO CONVENCIONAL 

PAULO LUCAS COTA 1 

RESUMO 

Os métodos usualmente utilizados para cálculo de taxa e de área 
de sedimentação são baseados em técnicas de resolução gráfica e 
apresentam, em geral, limitações e deficiências na obtenção de 
resultados provocadas principalmente por dificuldades de inter-
pretação de dados, pela prática e habilidade do analista e pe -
los prazos requeridos para a elaboração dos gráficos. 

Com o intuito de se contornar tais limitações propôs-se a solu 
cão do problema através de uma resolução puramente matemática -
que, auxiliada por métodos computacionais, permite processamen-
to dos dados experimentais de forma mais rápida e com maior ｰｲｾ＠
cisão. 

A comparação entre os resultados obtidos por este método e os 
convencionais atestam sua confiabilidade e demonstram sua a-
brangência para as determinações de taxa e de área de sedimenta 
cão para praticamente todas as condições encontradas nos tes = 
tes de sedimentação. 

1 Empresas Nucleares Brasileiras S.A. - NUCLEBRÂS 
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1. INTRODUçAO 

Os testes de sedimentação são largamente empregados principalmeE 

te no dimensionamento de espessadores e barragens de rejeitas e 

os testes em bateladas ou em provetas, como são chamados, são os 

que melhor reproduzem uma operação continua de espessamento. 

Objetivando o dimensionamento supra citado, é por vezes neces 

sário recorrer-se a dezenas de testes em batelada, variando-se 

nesses diversas condições analíticas como % de sólidos, pH, tipo 

e quantidade de floculante. 

A operação desses testes é simples apesar de envolver períodos 

de cerca de 24 horas para obtenção dos dados necessários. 

O tratamento desses dados pelos métodos convencionais é limitado 

principalmente pelos prazos requeridos na elaboração de gráficos, 

(nos quais esses métodos se baseiam para a obtenção dos resulta 

dos). Outras deficiências, como a dificuldade de interpretação 

de dados e o ponto de compressão, são, por vezes, também ｰｲ･ｪｾ＠

diciais durante o processo de avaliação. Com o objetivo de elimi 

nar tais deficiências e limitações, foi possível definir-se uma 

nova metodologia. 

A utilização de uma série de testes de sedimentação com eflueE 

tes de Beneficiamento Físico possibilitou a coleta de dados que 

finalmente desencadeou um estudo matemático de tratamento. Esse 

estudo deu origem a uma nova metodologia onde os gráficos utili 

zados foram substituídos por equações matemáticas cuja utiliza 

cão pode facilitar o manuseio final dos dados e obtenção de re 

sultados mais precisos. 

A agilização na obtenção dos resultados e a boa "performance"dos 
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mesmos, quando comparados a outros métodos, são fatores marcan 

tes que atestam a confiabilidade deste método. 

O tratamento matemático aplicado foi baseado no cálculo ､ｩｦ･ｲ･ｾ＠

cial, já que se tratava de determinar o gradiente máximo_zelat! 

vo de variação de uma função ou curva de sedimentação caracte 

rlstica. A normalização foi um dos fatores preponderantes que 

contribuiu para a aplicabilidade geral desta nova metodologia, 

de forma a possibilitar a eliminação da parcela negativa do er 

ro operacional e relativo, sempre presentes em testes e 

menta de dados desta natureza. 

ｴｲ｡ｴｾ＠

Um programa computacional que inclui todo o tratamento de dados 

citado foi desenvolvido e será explicado detalhadamente no item 

3.Este trabalho tem por objetivo expor essa nova metodologia de 

cálculo além de apresentar uma comparação dos resultados obti 

dos com métodos convencionais. Essa investigação possibilita de 

monstrar a confiabilidade do método, rapidez e facilidade na ob 

tenção dos resultados, como também sua abrangência a todos os 

casos de testes de sedimentação. 

2. COMPARAÇAO ENTRE OS MtTODOS EXISTENTES 

Atualmente existem três métodos para determinação de área de ･ｾ＠

pessadores: Método de Coe e Clevenger, Método de Talmage e Fitch 

(também conhecido pelo método de Kynch) e método de Oltmann (E. 

Bryant Fitch, 1977). Em todos esses, utilizam-se os dados ex 

traldos de testes de sedimentação em provetas, a f1m de identi 
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ficar o ponto de compressão. Com os dados obtidos são traçadas 

curvas, h x t, onde ｾ＠ é altura da interface e ! é o tempo de se 

dimentação, h= f (t). 

Coe e Clevenger (Fitch, 1977) definem o ponto de compressão co 

mo sendo o ponto onde termina a seção de velocidade constante, 

(Figura 1) e adotam para o cálculo da taxa a área de sedimenta 

cão, o tempo !• correspondente à ｡ｬｴｵｲ｡ Ｎ ｾ＠ deste ponto.Verifica-

se entretanto, que nem sempre o ponto de compressão é ｣ｯｩｮ｣ｩ､･ｾ＠

te com o ponto onde termina a secão de velocidade constante, ･ｾ＠

contrando-se às vezes na seção de transição da mesma onde ocor 

rem mudanças no regime de sedimentação. Em função disso,Oltmann 

e Talmage e Fitch desenvolveram outros métodos para determiná -

lo. 

Ambos os pesquisadores recorrem ao traçado de mais Uma curva em 

escala log-log. Caso este gráfico não permita ainda a identifi 

cação do ponto de compressão, faz-se ainda necessário o traçado 

de uma curva em escala mono-log. Essas curvas ｡ｮｰｾ･ｳ＠ são 

feitas utilizando-se os mesmos dados usados no traçado da curva 

de Coe e Clevenger que será denominada curva-1. 

O tempo t' procurado, corresponde ao ponto de compressão nos ca 

sos de curva em escala log-log ou mono-log, é definido aDO sen 

do um dos pontos onde há variação brusca de tangente à ｣ｵｲｶ｡Ｌｩｾ＠

to é, se houver somente uma variação brusca da tangente, o ｰｯｾ＠

to procurado será coincidente com esta, se houver duas, este ｳｾ＠

rã definido pelo último ponto. Marca-se então., na curva-l,o ｰｯｾ＠

to cuja abcissa é igual a t'. 

Talmage e Fitch utilizam um artificio para obter o tempo ! Ｈｴ･ｾ＠

po corrigido) que será usado no cálculo da taxa e da área de se 
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dimentação, a partir ､ｯｾﾷﾷ＠ O tempo será a abcissa do ponto de 

terminado pelo encontro da tangente que passa pelo ponto (t' ,h') , 

marcado na curva-1, com a assitota horizontal h c (cx)nstante) 

para t "" (dezenas de horas) (Figura 2). Por outro lado,Oltmann 

define T como sendo a abcissa do ponto resultante do encontro da 

reta formada pelo ponto inicial da curva-1 e o ponto (t',h') Ｌｰ･ｾ＠

tencente a esta, com a assintota horizontal citada anteriormente. 

Testes experimentais mostram que o método de Talmage e Fitch su 

perdimensiona os resultados, sendo que o de Coe e Clevenger fre 

quentemente subdimensiona os mesmos e, que o de Oltmann é o que 

fornece resultados mais confiáveis. Comparando-se os três méto 

dos no que diz respeito aos resultados de Area de Sedimentação 

(A), invariavelmente observa-se que: 

A 
Coe e Clevenger 

< A 
Oltmarm 

< A 
Talmage e Fitdl 

A. Figura 2, ilustra a determinação do tempo :!:. pelos três méto 

dos convencionais. 

3. DESCRIÇÂO DA METODOLOGIA DE CALCULO 

3.1. COMENTARIO PRELIMINAR 

O ponto fundamental de um teste de sedimentação é exatamente en 

contrar com segurança e precisão o ponto de compressão. Para a 

obtenção do ponto de compressão, utilizando-se os três métodos 

já citados, é por vezes necessário recorrer-se a até três gráf! 

cos, o que compromete a precisão do resultado. Desses três méto 

dos, o de Coe e Clevenger é o que mais facilmente permite a ob 
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tenção do ponto de compressão, embora os resultados obtidos se 

jam frequentemente subdimensionados. Embora os métodos de ｔ｡ｬｭｾ＠

ge e Fitch e Oltmann tentem corrigir essa deficiência, a deteE 

minação do ponto de compressão é muitas vezes duvidosa e ｩｮｴｩｭｾ＠

mente ligada à experiência do analista, o que não garante, mais 

uma vez, a precisão dos resultados. 

A metodologia desenvolvida utiliza-se de um tratamento matemáti 

co novo, analltico, e o mesmo procedimento adotado por Oltmann , 

após a determinação do ponto de compressão. O tratamento anal! 

tico sana o problema da determinação do ponto de compressão 

sem uso de gráficos. A segunda parte do método constitui exata 

mente o método de Oltmann, para se chegar ao tempo ! (tempo cor 

rigido) , que será aplicado no cálculo da área de sedimentação. 

O programa desenvolvido (fluxograma anexo) executa todos os cál 

culos, tanto da Ｑｾ＠ como da Ｒｾ＠ parte do método. 

3. 2. TRATAMENTO DE DADOS 

3. 2. 1. Obtenção 

Os testes em provetas fornecem os dados necessários para o cálcu 

lo da taxa e área de sedimentação.Esses são a altura (h) da in 

terface formada pela fase contendo agregados e o sobrenadante, e 

o tempo (t) de sedimentação do qual ｾ＠ é função direta, ou seja 

h = f (t). 

Outros dados de entrada são o peso da amostra, a altura e o vo 

lume da proveta em que foi feito o teste, o fator de segurança a 

ser adotado e a asslntota horizontal. 
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3.2.2. Metodologia de Cálculo 

com os dados dos testes em provetas, inicia-se a entrada no pr2 

grama desenvolvido a fim de se determinar o ponto de compressão 

e consequentemente a taxa e área de sedimentação. 

A rotina de cálculo é a seguinte: 

19) Calcula-se àt e àh para todos os pontos, do seguinte modo: 

ót h 
n 

Para n dados de tempo (t) e altura (h) do teste de sedirnen 

tação. 

29) Calcula-se o módulo de à h (àt)n /hn' com precisão de três ca 

sas decimais e seleciona-se o maior quociente encontrado.Se 

há mais de um valor máximo, iguais, seleciona-se o último de 

les. Embora incomurn, esse caso pode ocorrer principalmente 

quando a fase contendo agregados demorar muito a se sedimen 

tar. A última maior variação relativa observada significa, 

fisicamente, que nesse instante ocorreu também a última al 

teração significativa no processo de sedimentação. 

No novo método agora apresentado t' é o tempo correspondente ao 

último máximo relativo do módulo da derivada logarltmica de -h 

em relação a t • A expressão ｾｾｾｾｾＩＯｨ＠ é o módulo da derivada lo 

garltmica ､･ｾ＠ ou seja, a derivada da curva em escala mono-log, 

lnh x t, isto é : ＨｾＩＯｨ＠ àt 
d 

"Qt lnh 
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39) Após a identificação do ponto de compressão, é determinada a 

equação da reta que passa pelo ponto inicial da curva-1 e o 

ponto de compressão pertencente à mesma. Esta é facilmente de 

terminada pelos próprios dois pontos citados acima que orig! 

naram a reta, pois ambos possuem as coordenadas (t,h) conheci 

das. 

49) O tempo corrigido ! 1 que será usado no cálculo do fluxo crlt! 

co do espessador, é determinado igualando-se as equações, a 

da reta à da asslntota horizontal. A abcissa do ponto determ! 

nado pelo encontro das duas retas, é o ponto (T) procurado. 

59) Sabendo-se o valor do !, o fluxo de sólidos ou fluxo critico 

do espessadoL (Fc) é calculado pela expressão: 

FC 
p 

fs . k • T 

onde FC fluxo crítico (ton/m2 .h) 

P = peso de sólidos usado no teste (g) 

fs = fator de segurança (1,2 é o convencional) 

k = volume/altura da proveta (mt/m) 

T = tempo obtido (h) 

Em unidades inglesas temos: 

Fc = 2,459 • Fc' em (ton/pés 2
• dia) 

Area de espessamento 1 

F' 
c 

, em (pé 2 • dia/ton) 
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A taxa de compressão ! é calculada com os valores das coordena 

das do ponto de compressão, ｾ＠ e !· 

R 
H h , em cm/min 

t 

onde H altura da proveta (cm) 

h ordenada do ponto de compressão (cm) 

t abcissa do ponto de compressão (min) 

4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Para melhor avaliar os resultados e consequentemente o grau de 

confiança do novo método, foram realizadas comparações entre os 

resultados deste com os dos outros métodos, para diferentes pol 

pas minerais. 

Os resultados obtidos são mostrados a seguix: .na "l'aoela 1. 

S. DISCUSSAO 

A comparação citada no item anterior baseia-se numa amos 

tagem seletiva de cerca de cem testes comparativos entre os 

três métodos. Essa comparação indica a grande vantagem da meto 

dologia apresentada sobre os ｭ￩ｾｯ､ｯｳ＠ de Coe e Clevenger e Olt 

mann. Essas vantagens se resumem essencialmente na obtenção de 

resultados dentro de um intervalo seguro, com rapidez e na apl! 
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cação generalizada desse método. 

O método investigado produz resultados que são p:raticanent.e iguais 

àqueles obtidos pelo método de Oltmann, com a vantagem de não 

apresentar incertezas na obtenção do ponto de compressão, em ne 

nhum caso. Conforme os quadros apresentados no item 4, as dife 

renças observadas se limitam somente às casas decimais, às ve 

zes centesimais, o que não tem significado fisico em se tratan 

do de dimensionamento de espessadores, ou similares. 

A rapidez na obtenção do resultado final é outro fator positivo 

desta metodologia já que não se utiliza de traçados gráficos, 

mas sim de cálculos matemáticos simples que com o apoio ｣ｯｭｰｵｴｾ＠

cional, torna-se ainda mais ágil e precisa. Outro ponto impoE 

tante é a sua aplicabilidade a todos os casos de testes de sedi 

mentação. 

Convém ainda citar que não foram feitas comparações com o mét2_ 

do de Talmage e Fitch, por ser esse pouco empregado e seus re 

sultados pouco significativos, já que são superdimensionados. 

6. ｒｅｆｅｒｾｎｃｉａ＠ BIBLIOGRÂFICA 

6.1. Gravity Separation Equipment 

E. Bryant Fitch (1977) 

6.2. Batch Tests Predict Thickener Performance 

E. Bryant Fitch (1971) 
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TABELA 1 

RESULTADOS OBTIDOS PELOS MtTODOS DE COE E CLEVENGER, OLTMANN E 

O NOVO ｍｾｔｏｄｏ＠ APRESENTADO 

EFLUENTES DE USINA PILOTO - BENEFICIAMENTO DE MINtRIO FOSFO 

RO-URAN!FERO. 

OCI-1 OVER CICLONE (lt des 1amagem) 

OCI-2 OVER CICLONE (2f dea1amagem) 

CFA CONCENTRADO FINAL DE APATITA 

RESULTADOS EXPERIMENTAIS DE SEDIMENTACAO . 
Coe e C1evenger 01tmann Novo Método 

TESTE 

(N9) Taxa Are a Taxa Are a Taxa Are a 
(pé/h I . !>é 2/t/dia) (pé/h) (pé2/t/dia) (pe/hl (pé2/t/dia) 

45/0CI-1 17,94 1,37 19,31 1,66 19,69 1,42 

57/0CI-1 15,50 1,59 14,67 1,90 14,96 1,85 

46/0CI-1 7,97 1,90 8,44 2,18 8,40 2,05 

27/0CI-2 0,56 18,25 0,55 22,76 0,55 22,75 

35/0CI-2 8,07 0,97 8,55 3,18 8,53 3,37 

01/0CI-2 38,10 1,40 32,81 1,80 38,06 1,69 

05/0CI-2 29,2 1,81 29,2 2,41 29,23 2,17 

02/"CFA 5,78 0,93 5,78 1,08 6,05 1,05 

03/CFA 5,97 0,66 5,62 0,89 6,22 0,76 

01/CFA 7,67 1,03 7,68 1,25 7,73 1,20 
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figuro: .1. 

CURVA TÍPICA OBTIDA EM TESTES DE SEDIMENTAÇAO 
.EM PROVETAS 
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Figura : 2 

MODELO DE DETERMINAÇAO DO PONTO OE COMPRESSAO 
E TEMPO CORRIGIDO PELOS TRES MÉTODOS MAIS EMPRE-
GADOS 

ｾ＠

ｾ＠

\ 
\ 
\ 
\ 

TEMPO ENCONTRADO MÉTODOS 

.Coe e Clevenger 

O limam 
Talmage e· Filch 

\ ｾｬＬｨＩ＠
ｾ＠ Ponto determinado pela m6tada de Coe e Cltvtnger 

｜ｾ＠ \ 
I \,·,h·, 1 . --z..... Ponlo determinado pelo método de Ollmann 

I \ ｾ＠
I \ ·. 
I 

. \ 
\ \ 

ＭＭｴＭＭＭｴＭｾＭａＭ［［［Ｍ［Ｎ［Ｌｩ［Ｂｨ｡ｾ［［［ｴｯｩｔｔＷｯｯＩ＠ ____ _ 
I · I 
I ! ! 

Tem.po ( minI 
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