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1. RESUMO  

No estudo, será explicado o funcionamento e análise de um filtro de água 

autolimpante, filtro que permite a filtragem contínua da água, reduzindo os sólidos 

em suspensão que diminuem a eficiência em diversos equipamentos na indústria em 

geral como podemos citar em trocadores de calor, chillers, torres de resfriamento e 

sistemas de refrigeração.  

2. INTRODUÇÃO  

Em um sistema de circulação de água, onde há trocadores de calor com finalidade 

de baixar a temperatura da água para finalidades de refrigerar processos diversos, 

há um grande problema quando o filtro de água está saturado, causando falhas em 

sensores, ocorridas pelas quedas de pressão e paradas repentinas para 

manutenção. Desta forma, a fim de minimizar tais paradas, a proposta deste trabalho 

é definir uma solução baseada no conceito de filtros de limpeza automática. 

Os filtros de limpeza automática “autolimpante” permitem a limpeza do cesto sem 

interrupção do fluxo, através dos raspadores internos, que são acionados por um 

motor acoplado na parte superior, comandado por um painel de controle. 

Outras aplicabilidades é que os filtros autolimpantes permitem a reutilização de água 

de processos e de despejos industriais (reciclagem) e o uso de água de fontes sujas, 

como rios, poços, lagos, reservatórios, água do mar e etc., onde a filtragem seja 

necessária [1]. 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo a análise de todos os componentes envolvidos no 

sistema do filtro de água autolimpante como, ciclos do motor, atuação da válvula de 

controle ON/OFF, leitura e envio de sinal que vem do transmissor de pressão 

diferencial. Para esta análise serão utilizados meios de programação, Solidworks 

para cálculos de elementos finitos e análise de viabilidade. Será analisado e traçado 

um comparativo de melhoria de produtividade, bem como a viabilidade do mesmo, 

apontando as vantagens e desvantagens dessa tecnologia. 

4. METODOLOGIA  

Será realizado um artigo científico com pesquisas bibliográficas baseados em 



análises realizadas sobre o processo de um filtro de água autolimpante. 

Também como fonte de pesquisa para o desenvolvimento do presente trabalho, 

informações técnicas  junto ao departamento de engenharia da empresa Apexfil 

Indústria e Comércio LTDA. [2]. 

5. DESENVOLVIMENTO  

O sistema de limpeza é totalmente automatizado por comandos de um painel elétrico 

montado com contatoras para os comandos e acionamento do motor, relé 

temporizador para controle do tempo da válvula de controle ON/OFF, o controlador 

que recebe o sinal elétrico do transmissor de pressão diferencial, colocado na 

entrada e saída do filtro e que se baseiam no diferencial das duas pressões para 

enviar esse sinal e recebendo, o controlador se baseando nos parâmetros 

programados envia o comando para acionar o processo de limpeza do filtro. 

Figura 1 - Desenho esquemático do filtro autolimpante 

 

Fonte: Elaborado (s) pelo (s) autor (es) 

A ativação do processo de limpeza pode ser por perda de carga medida pelo 

transmissor. Quando existir uma perda de pressão entre os bocais de entrada e 

saída (∆P), que trabalha em uma faixa “range” de 0,1 à 0,7 kgf/cm², essa leitura de 

perda é feita pelo transmissor de pressão diferencial. Os transmissores são 

instrumentos que medem uma variável do processo e a transmitem, a distância, a 

um instrumento receptor, indicador, registrador, controlador ou a uma combinação 



destes [3]. 

Já a válvula de controle ON/OFF que são dispositivos automáticos que consistem 

em uma restrição variável à passagem do fluxo e se classificam conforme o tipo de 

deslocamento [3]. Quando acionada posteriormente do término da limpeza, essa 

válvula faz o descarte de todo resíduo retirado pelos raspadores. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Foram analisados por elementos finitos o elemento filtrante, onde se faz a filtração 

dos partículados do sistema nota-se que sofre grande impacto, pois com sua 

saturação a pressão interna se torna muito grande, o que ocasiona o rompimento do 

mesmo.  

A simulação foi realizada de duas formas, a primeira utilizando a pressão ideal e a 

segunda utilizando uma pressão de saturação elevada (10 vezes). A tabela 1 

demonstra o estudo. 

Tabela 1 - Resultados das simulações em elementos finitos 

 

 

Pressão 

Utilizada 

(kgf/cm²) 

Material do 

Componente 

Limite de 

Escoamento 

(N/m²) 

Limite de 

Escoamento 

“Simulação” (N/m²) 

Ideal 0,7 

Inox 304 206.807.008 

24.882.000 

Saturação 7,0 248.850.000 

Fonte: Elaborado (s) pelo (s) autor (es) 

Analisando os resultados da tabela 1, nota-se que com uma pressão elevada no 

elemento filtrante, torna-se possível o rompimento do elemento filtrante, pois o valor 

ultrapassou o limite de escoamento do material utilizado.  
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