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AVALIAÇÃO DA PERMEABILIDADE DE MEIOS FIBROSOS PARA A FILTRAÇÃO

DE AEROSSÓIS EM AMBIENTES INTERNOS

RESUMO

A filtração de ar é um importante procedimento para garantir o bem-estar e a saúde
humana em uma grande diversidade de atividades  industriais,  comerciais  ou  de
lazer  que ocorrem em ambientes fechados.  Filtros representam uma das formas
mais rigorosas de eliminar micro ou nano partículas minerais e biológicas dispersas
no  ar  que poderiam contaminar  produtos  ou  causar  problemas respiratórios  nas
pessoas.  Apesar  de  eficiente,  a  filtração  consome  muita  energia  elétrica  com
ventiladores para vencer a resistência à passagem do ar pelo meio filtrante e pela
barreira de pó que se acumula ao longo do tempo. O desenvolvimento de meios
filtrantes que tenham elevada permeabilidade e eficiência de coleta é portanto um
desafio  de  engenharia  relevante.  Neste  trabalho,  diferentes  meios  filtrantes
comerciais  feitos  de  microfibras  de  vidro  e/ou  celulose  foram  testados  para  o
escoamento de ar limpo. A queda de pressão foi avaliada experimentalmente em
função da velocidade do ar para obtenção de parâmetros de permeabilidade, que
foram correlacionados com dados da literatura e de normas europeias.

1. INTRODUÇÃO

Filtros de alta eficiência do tipo HEPA (High Efficiency Particulate Air filter) e

ULPA (Ultra-Low Penetration Air filter) são rotineiramente empregados em unidades

de saúde para controlar a propagação de organismos patogênicos e alergênicos e

em indústrias de cosméticos, fármacos, alimentos, microeletrônica, ótica, etc., para

evitar a contaminação de produtos sensíveis [1-2]. Tais filtros também têm sido cada

vez  mais  usados em aeroportos,  museus  e  edifícios  modernos para  melhorar  a

qualidade do ar interior em uma variedade de atividades humanas [3-4]. Relatórios

comerciais  indicam  que  o  mercado  mundial  de  filtros  para  ambientes  internos

movimentou US$6,8 bilhões em 2013, dos quais cerca de 14% (US$952 milhões)

representam a demanda por filtros de alta eficiência [5].

Apesar  de  serem  uma  barreira  física,  filtros  também  coletam  partículas

suspensas no ar por uma série de mecanismos esquematizados na Figura 1 [1-5].

Para  partículas  na escala  nano  e  micrométrica,  em geral  apenas  a  difusão e  a

interceptação são relevantes.
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Figura 1. Mecanismos de filtração de aerossóis.

As Normas Brasileira NBR 16401-3 e Europeias EN1822/2009 e EN779/2002

[6-8] classificam os meios filtrantes em diferentes grupos (G, F, M, E, EPA e ULPA) e

classes, de acordo com sua eficiência de coleta de partículas. A Tabela 1 contém

descrição dos grupos e classes de filtros para aerossóis, bem como exemplos de

tipos de partículas e de aplicações.

Filtros para ambientes internos são produzidos a partir de fibras de celulose

ou  de  microfibras  de  vidro.  As  fibras  possuem  0,1-1  m  de  diâmetro  e  são

compactadas como folhas ou mantas de fração sólida entre 10 e 25% e gramatura

de 60-120 g/m2. O meio filtrante é normalmente dobrado em um padrão em V ou

plissado (corrugado) e montado no interior de painéis retangulares que fornecem

uma área de filtração de 20 a 75 vezes maiores do que a área frontal da célula

unitária (Figura 2) [9].
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Tabela 1. Classes de filtros conforme Normas Brasileira NBR 16401-3 e Europeias

EN1822/2009 e EN779/2002 [6-8].

Classe Eficiência
(%)

Exemplos de aplicação Exemplos de
partículas

G1
G2

50 < Am < 65
65 < Am < 80

Para aplicações simples (remoção de insetos e partículas 
grandes)

Insetos; 
fibras têxteis;
cabelos; 
areia; cinzas.

G3 80 < Am < 90 Residências; pré-filtros para as classes de filtro M6 a F8

Pólen; 
neblinas; 
névoas.G4 Am > 90

Ginásio (áreas de público); fitness center; boliche; jogos 
eletrônicos; lanchonete; cafeteria; hotel; motel 
(apartamentos); supermercados; lojas comerciais e de 
serviço; centros comerciais; agências bancárias e de 
correio.

M5 40 < Em < 60

Teatro; cinema; auditório;  locais  de culto;  sala de aula;
restaurante,  bar;  salão  de  coquetel;  lobby;  discoteca;
danceteria; salão de jogos; biblioteca e museu (área de
público);  escritório;  área  de  reunião;  CPD;  sala  de
digitação; call center; consultório.

Pólens; 
esporos; pó 
de cimento; 
bactérias e 
micróbios; 
fumos de 
óleo e 
tabaco; 
fumos de 
oxidação.

M6 60 < Em < 80
Centrais telefônicas (sala de comutação); sala de controle 
(ambiente eletrônico sensível); aeroporto (área de 
controle).

F7 80 < Em < 90 Impressão; litografia; offset.
F8 90 < Em < 95 Impressão (processamento de filmes); biblioteca e museu

(depósito de obras sensíveis).F9 Em > 95

E10 E0,3 m > 85
Filtros finais para um grau de exigência mais elevado 
(laboratórios, hospitais, salas de produção de 
alimentação, Industria ótica e eletrônica). Micróbios; 

bactérias; 
vírus; negro 
de fumo; 
fumaça de 
tabaco; fibras
de asbestos; 
fumos de 
óxidos 
metálicos; 
fuligem; 
partículas 
radioativas.

E11 E0,3 m > 95
Filtros finais para salas limpas, classes ≥ ISO 8. Filtro final 
em indústrias farmacêuticas, alimentos.

E12 E0,3 m > 99.5 Filtro final para sala limpa classe ISO ≥ 7

H13 E0,3 m > 99.95
Filtro final para central de defesa militar, extração em 
centrais nucleares. Filtro final para classes ISO ≥ 5.

H14 E0,3 m >
99.995

Filtros finais para farmácias, hospitais com requerimentos
rigorosos. Filtro final para classes ISO ≥ 4.

U15 E0,12 m >
99.9995

Filtro Final para sala limpa classes ISO ≥ 3

U16 E0,12 m >
99.99995

Filtro Final para sala limpa classes ISO ≥ 2

U17 E0,12 m >
99.999995

Filtro Final para sala limpa classes ISO ≥ 1

Am: Eficiência referente à retenção média gravimétrica de partículas no filtro.
Em: Eficiência média do filtro, calculada com base em partículas com 0,4 m de diâmetro.
E0,3 m: Eficiência do filtro para partículas de 0,3 m de diâmetro.
E0,12 m: Eficiência do filtro para partículas de 0,12 m de diâmetro (MPPS).
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Figura 2. Detalhes de filtros de alta eficiência para aerossóis.

A velocidade frontal do ar em cada célula varia de 0,3 a 2,5 m/s, embora a

velocidade real do ar através do meio filtrante (isto é, a velocidade de filtração) seja

de 1 a 5 cm/s. A queda de pressão através de filtros novos varia de 50 a 300 Pa e

por  razões econômicas a substituição do filtro  deve ocorrer  quando a queda de

pressão  atinge  duas  vezes  o  valor  inicial,  ou  em  torno  de  500  a  600  Pa.  A

temperatura de operação contínua é tipicamente menor do que 90°C, mas pode

chegar a 350°C se molduras, juntas e vedações especiais são utilizados [1-7].

A  energia  requerida  por  ventiladores  para  superar  a  queda  de  pressão

representa  a  maior  parte  do  custo  associado com unidades de filtro  de  ar  para

ambientes  internos  [6,  13,  17-18].  O  cálculo  do  Custo  do  Ciclo  de  Vida  (LCC)

proposto pela EUROVENT [8] indica que 78 - 80% do custo total de um sistema de

filtração está relacionado à operação (ventiladores), 18 - 20% é devido à aquisição e

manutenção dos filtros e 1 - 2% para a disposição final dos filtros utilizados.

A queda  de  pressão  de  um filtro  de  ar  é  composta  de  duas  parcelas:  a

resistência do meio filtrante limpo e a resistência causada pelas partículas que se

acumulam ao longo da filtração. A permeabilidade é uma medida da interação entre

o fluido (ar) e a estrutura porosa (filtro). Quanto mais permeável é o filtro, menor a

queda de pressão e consequentemente menor a energia gasta com ventiladores

para  realizar  a  filtração.  Parâmetros  de permeabilidade de filtros  comerciais  são

fornecidos em catálogos, mas nem sempre são expressos na forma que permita a

extrapolação  para  outras  condições  de  operação.  Muitas  vezes,  uma correlação

linear entre velocidade e queda de pressão é assumida, o que nem sempre ocorre.
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2. OBJETIVOS

Dentro do contexto apresentado, o objetivo deste trabalho é o de realizar a

avaliação experimental  da  permeabilidade ao escoamento  de ar  limpo de meios

filtrantes  comerciais  de  diferentes  classes  da  EN1822/2009  e  NBR16401-3.

Pretende-se comparar  os  valores  típicos  fornecidos na literatura  com os obtidos

experimentalmente  e  também verificar  se  há  correlação  linear  entre  a  perda  de

carga e a velocidade de filtração, de modo a permitir a ampliação de escala de forma

confiável.

3. METODOLOGIA

3.1. Meios filtrantes comerciais

Foram utilizados meios filtrantes das classes M6, F9, E11 e H14 (conforme

nomenclatura da Tabela 1) fornecidos pela empresa VECO. Duas amostras de cada

material foram testadas. Detalhes são mostrados na Figura 3.

Figura 3. Detalhes das amostras de meios filtrantes utilizadas neste trabalho.

3.2. Ensaios de permeação

Os  ensaios  de  permeação  foram  realizados  em  aparato  desenvolvido  na

própria UNAERP e esquematizado na Figura 4. 
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Figura 4. Esquema de operação dos ensaios de permeação.

Os  ensaios  foram  realizados  com  escoamento  de  ar  em  temperatura  e

pressão ambientes. A amostra era fixada em um porta-amostras com diâmetro útil de

5,03 cm e vedada lateralmente com uso de anel de borracha. Ar comprimido era

forçado a permear pela amostra, sendo a queda de pressão medida por meio de

manômetros  digitais,  enquanto  a  vazão  era  medida  por  rotâmetros  previamente

calibrados.  Para  cada  vazão  prefixada,  era  medida  a  queda  de  pressão  e  a

temperatura do ar. De forma a ampliar a faixa de análise, foram usados rotâmetros

com diferentes escalas. Uma vez finalizados os ensaios, o sentido do escoamento

era  invertido  e  a  mesma  amostra  era  ensaiada  novamente.  Um  total  de  120

conjuntos de dados foram coletados para cada amostra com escoamento em ambos

os sentidos da amostra. O objetivo era verificar se havia algum efeito de superfície

ou de orientação das fibras que alterasse a queda de pressão do meio filtrante.

Os  dados  experimentais  foram  utilizados  para  ajustar  a  Equação  de

Forchheimer para escoamento compressível através de superfícies planas [9-11]:

(1)

sendo que P é a queda de pressão (Pa), vs é a velocidade superficial do ar (m/s), L

é a espessura do meio filtrante (m),  é viscosidade do ar (Pa.s),  é a densidade do

ar (kg/m3). Os parâmetros k1 e k2 são conhecidos respectivamente como coeficientes

de permeabilidade Darciana (m2) e não-Darciana (m), em referência à lei de Darcy,

um modelo  empírico  simplificado  para  a  descrição  de permeabilidade  em meios
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porosos. Para escoamento de fluidos compressíveis (gases e vapores), a queda de

pressão P é representada por:

(2)

em que Pe e Ps são as pressões absolutas do ar na entrada e na saída do filtro.

Neste trabalho, a pressão Pe foi igual à pressão atmosférica local (Patm  713 mmHg).

O termo linear  [vs/k1]  na Equação (1)  representa a perda de energia por

dissipação viscosa entre as camadas de fluido, enquanto o termo quadrático [vs
2/k2]

representa  a  perda  de  pressão  por  ação  inercial,  causada  pela  alternância  de

aceleração e desaceleração do fluido e por sua mudança de trajetória durante a

permeação pelo filtro. É importante destacar que o termo inercial não representa o

início  da  turbulência  propriamente  dita  no  escoamento  do  fluido.  Uma  forma

sistemática  de  avaliar  a  contribuição  linear  (viscosa)  e  quadrática  (inercial)  da

velocidade de filtração sobre a queda de pressão é através do número adimensional

de Forchheimer (Fo) [9-11]:

(3)

A substituição de (3) em (1) resulta em:

(4)

A queda de pressão total no filtro pode assim ser associada às contribuições

viscosa e inercial por:

Contribuição viscosa: (5)

Contribuição inercial: (6)

4. RESULTADOS

As curvas experimentais de queda de pressão para os 4 meios filtrantes (duas

amostras cada) são mostradas na Figura 5. Observa-se que o nível de queda de

pressão foi decrescente na ordem H14 > E11 > M9 > F6. Isso era esperado, pois em

geral, quanto maior a eficiência requerida para o filtro, menores são os poros da

estrutura  para  a  retenção  das  partículas  do  aerossol,  o  que  acarreta  maior

resistência ao escoamento do ar. Nota-se também que houve um ajuste muito bom
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(R2 > 0.999) para a equação de Forchheimer (Equação 1) aos dados experimentais,

confirmando que há uma dependência parabólica entre P e vs.

Figura 5. Curvas experimentais de queda ed pressão em função da velocidade do ar

para os 4 meios filtrantes comerciais testados.

Pelo  ajuste  da  Equação  (1)  foi  possível  obter  os  coeficientes  de

permeabilidade k1 e k2 de cada meio filtrante,  que estão apresentados no mapa

proposto por Innocentini et al. [9, 11] na Figura 6. Observa-se que, como esperado,

a faixa de permeabilidade corresponde a de filtros fibrosos para aerossóis. 

Por  meio  das  Equações  (5)  e  (6)  foram  calculadas  as  contribuições  das

parcelas viscosa e inercial sobre a queda de pressão no filtro limpo. Observa-se na

Figura 7 que para velocidades típicas de filtração (0,01 m/s < vs <  0,05 m/s),  a

contribuição viscosa é superior a 95% (5% inercial) e portanto é possível utilizar a lei

de Darcy como modelo representativo de queda de pressão. Assim, nessa faixa, o

aumento de velocidade ocasiona um aumento linear na perda de carga do filtro, o

que é importante para minimizar o gasto energético com ventiladores.
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Figura 6. Mapa de permeabilidade de estruturas porosas proposto por Innocentini et

al. [9, 11] com localização dos meios filtrantes fibrosos testados neste trabalho.

Figura 7. Contribuição das parcelas viscosa (linear) e inercial (quadrática) sobre a

queda de pressão no filtro limpo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Foram analisados 4 meios filtrantes comerciais para uso na filtração de ar em

ambientes fechados (indoor filtration). Os resultados de permeação indicaram que

na faixa de operação recomendada, a queda de pressão segue uma dependência

linear  com  a  velocidade  do  ar,  o  que  minimiza  o  consumo  energético  por

ventiladores. O nível de permeabilidade de cada filtro foi compatível com as classes

propostas pelas normas brasileira e europeia.
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