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FILTRO DE CARTÃO PLISSADO ( Filtro Andreae) 

 

 

 

 

 

Em cada uma destas células, a disposição dos furos na célula provoca um efeito Venturi ou de 
ciclone que obriga as partículas de tinta a depositarem-se no fundo da célula. A alta eficácia da 
separação provem do efeito Venturi onde a inércia das partículas é combinada com 
importantes variações locais de velocidade e direcção no interior da mesma célula. 

 

 

 

 

O grande poder de duração destes separadores em cartão plissado provem do grande volume 
disponível para cada partícula de tinta no interior de cada célula de separação. De acordo com 
a natureza da tinta aplicada, impressionantes resultados foram obtidos: uma porcentagem de 
separação atingindo ou mesmo ultrapassando 98% e duração 5 a 6 vezes superior à dos filtros 
em fibra. Enfim, o entupimento em superfície já não se produz, inclusive com produtos densos 
e pegajosos. 
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 O FILTRO DE CARTÃO PLISSADO: COMO UTILIZAR 

 
 

     COM UMA FIBRA DE POLYESTER 

 Atualmente, a 
associação FILTRO DE 
CARTÃO PLISSADO + 

FIBRA DE POLYESTER 
é a melhor solução 

técnica em termos de 
eficácia e tempo de 

duração. 

Segundo as qualidades do overspray secas ou pegajosas, 

 a fibra de polyester pode ser substituída por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPLES 

É auto-suficiente em 90%         
dos casos com uma duração 
(porcentagem de retenção)         
4 a 6 vezes superior à fibra        

de polyester. 

OU TRIPLICAR eventualmente o conjunto 
de filtragem existente com uma fibra mais 
ESPESSA localizada na parte posterior. 

 

 
Para os overspray com tendência de 

dispersão, esta solução permite respeitar   
as 3 mg de resíduos de partículas sólidas 

exigidas em outros países, sempre 
mantendo o seu grande tempo de duração 

UMA OUTRA MAIS ESPESSA 

 

 

Para os overspray com tendência de 
dispersão, esta solução é suficiente    

para respeitar as 50 mg de resíduos de 
partículas sólidas autorizadas na França 

com o grande tempo de duração solicitado 
pelos usuários. 
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QUALQUER SOLUÇÃO COM QUALQUER SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE OVERSPRAY 
REVELA-SE SEMPRE SER UM COMPROMISSO ENTRE: 

 

 

- A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
- A PROTEÇÃO DO OPERADOR 
- A DURAÇÃO DO FILTRO (CUSTO DE OPERAÇÃO) 

 

FILTRO DE CARTÃO PLISSADO  ( Filtro Andreae) 
Como Levantar os custos de operação numa cabina com cortina de água 

É necessário comparar os custos nos dois casos seguintes com o quadro apresentado: 

  

Cabina manual 
(6 toneladas de tinta/ano) 

Sistema automático 

(30 toneladas de 
tinta/ano) 

Os seus 
Números 

Cortina de água 

Filtros 
Secos  

Cortina de água 

Filtros 
Secos  

  

1 - Água 154 (R$) 0 (R$) 77 (R$) 0 (R$)   
2 - Floculante 570 0 1000 0   
3 - KW bomba 130 0 150 0   
4 - Filtros 0 660 1770 1444   
5 - Transporte de resíduos 645 110 1292 582   
6 - Águas usadas 215 0 135 0   
7 - Lamas 1615 0 3877 0   
8 - Resíduos secos 0 554 692 2206   
9 - Taxa de poluição 32 6 65 29   
10 - Mão de obra de limpeza 150 19 200 57   
11 - Interrupção na produção 300 38 500 100   
12 - Custos diversos  1000 200 2000 200   
13 - Os seus custos 
específicos que não foram 
previstos nesta Tabela. 

              

CUSTO TOTAL 4811 (R$) 1587 (R$) 11758 (R$) 4618 (R$)   

ECONOMIAS   67%   61%  

IMPORTANTE ! Neste exemplo, 1 tonelada de resíduos aquosos oriunda da cabine com 
água corresponde a aproximadamente 350 kg de resíduos secos. 

Alguns usuários não pensam, nem levam, por vezes, em consideração                                     
todos estes parâmetros por razões internas da empresa. 

Água 

● água evaporada a ser acrescentada 

● depois de cada limpeza completa, é necessário preencher novamente 
com água 

Floculantes 

● a acrescentar regularmente  
● a colocar a quando da subtituição da água  

KW bomba de 
mistura 

Exemplo para uma cabine com 3 metros de largura e 2 de altura  
Em alguns casos, o motor representa 2kw/h à R$ 0.50 o KW ou seja, para 
169h/mes uma economia de aproximadamente R$ 169. 
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O que pode representar 50% dos custos mensais do filtro. 

Filtro de 
captação do 
overspray 

Os custos dos filtros são também determinantes. 
Convém escolher o sistema de filtragem mais adaptado às suas 
expectativas. 

·      Duração máxima 

·      Relação duração / melhor eficiência possível 
·      Simplicidade de instalação e manutenção 

O sistema de captação do overspray é, simultaneamente, simples e 
complexo pois depende essencialmente da natureza do produto aplicado e, 
portanto, do aspecto do overspray (pesado e pegadiço – leve e poeirento – 
e toda a gama de intermediários). 
Para a seleção dos filtros secos de captação de overspray, convém levar 
em conta os outros artigos técnicos que tratam os temas seguintes:  

«Os filtros secos de captação do overspray; as diferentes soluções 
existentes no mercado.» 

«Como reduzir as quantidades de overspray; em que parâmetros agir» 

«Princípio de cálculo da duração de um filtro seco» 

Transporte de 
resíduos 

O transporte requer máquinas mais sofisticadas para as lamas do que para 
os filtros secos 

« Para que poluir água para limpar o ar? »  

Águas usadas 

Num sistema de filtragem seca, a água não é utilizada portanto, «não será 
mais necessário poluir água para limpar o ar». 

Lamas  

●antes que a lama se torne resíduo seco, é necessário separar a água dos 
resíduos 

●seguidamente, a água é tratada 

●e os resíduos são incinerados ou reciclados (raramente) 
« Para que poluir água para limpar o ar? » 

Resíduos secos 

●Representam aproximadamente 1/3 e metade do volume das lamas 
●O transporte é simplificado e menos custoso 

Taxa de poluição 

É resultado do volume e do preço dos resíduos 
Esta taxa é portanto naturalmente mais barata para os sistemas secos 

Mão de obra de 
limpeza 

●A limpeza de uma cabine de água é demorada e fastidiosa. Torna-se mais demorada e 
custosa, quando é realizada poucas vezes e, geralmente, resultante de uma decisão tomada 
em última instância  

●Os filtros secos adaptados devem ser substituídos regularmente pelo que, os operadores ou 
pessoal da manutenção se vêem confrontados regularmente com pequenos serviços de 
manutenção. 

Apesar das aparências, as pequenas limpezas regulares tornam-se mais vantajosas do que 
uma manutenção pesada. 

Interrupção na 
produção 

●Revelar-se-á sempre menos importante com um filtro seco adaptado 

●No caso da limpeza ser efectuada fora das horas de produção, um ganho de tempo será 
trazido pela equipe de manutenção. 

Custos diversos 

São os custos específicos internos ligados à empresa e ao processo de fabricação; poderão 
estar ligados a diversos casos relacionados com tudo aquilo anteriormente referido. 

 

 

FILTRO DE CARTÃO PLISSADO  ( Filtro Andreae) 
Como transformar uma Cabine cortina de água em filtro seco 

 

É sempre possível converter uma cabine cortina de água em cabine seca utilizando filtros de 
cartão plissado. Esta conversão é rápida (algumas horas), econômica (quadros suportes dos 
filtros em chapa galvanizada), reversível e muito simples : 
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- O sistema de aspiração de ar é conservado. 

- A chapa da cortina de água não precisa ser  removida. 

- O sistema de circulação de água é neutralizado após a drenagem do tanque, a 
limpeza e a remoção dos fusíveis da bomba de água  

- Os quadros suportes dos filtros são instalados através de rebites ou com parafusos 
(frente ao fundo da cabine), e montados os filtros separadores de overspray 

- As outras passagens de ar são obstruídas com chapas simples. 

PRONTO ! A cabine está pronta para funcionar. 

 

 

 

Antes  

 

Com o quadro montado 

Ferramentas Necessárias 

 

 

Depois 

 

EXEMPLO DA MONTAGEM DO KIT DE INSTALAÇÃO COM A 
CHAPA DE BLOQUEIO SUPERIOR DO TANQUE DE ÁGUA  
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Retirar o número exato de dobras       
(25 a 26 dobras / metro linear) 

 

Inclinar o filtro a fim de poder inseri-lo 
nos pefis do quadro 

 

 
  

Estirar o filtro em toda a sua extensão e 
fixar as extremidades do filtro com os 

parafusos previstos 

 

Quadro suporte do filtro  
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  4 alturas de quadros: 

 - para filtro de  750mm de altura 765mm (Cota C) 
 - para filtro de  900mm de altura 915mm (Cota C) 
 - para filtro de 1000mm de altura 1000mm (Cota C)  

 - para filtro 1250mm de altura 1265mm (Cota C) 
  

CROQUI DE UMA CABINE COM CORTINA DE ÁGUA 

 

COTAS NECESSÁRIAS PARA PROVISÃO DO KIT 
L = Largura interior em mm                                                 .........................................  

P = Profundidade borda do tanque - cortina                       ......................................... 
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H = Altura interior total                                                        .........................................  

H1 = Altura do tanque ao solo                                            ......................................... 

H2 = Altura interior do tanque ao teto                                 ......................................... 

F  = Chapa de Bloqueio (ou Contraplaca)                           ......................................... 

DADOS PARA O CÁLCULO DE DURAÇÃO DO FILTRO (BOLETIM TÉCNICO 3) 

1 - Quantidade de tinta / verniz aplicado por dia ?             ........................................... 

2 - Tipo de produto?                                                           ...........................................   

3 - Procedimento de pulverização?                                    ........................................... 

4 - Superfície de filtragem: 

- Altura / Largura para uma cabine aberta                                                          ........................................... 

- Largura / Comprimento para uma cabine fechada com aspiração pelo piso    ........................................... 

 

 

 

FILTRO DE CARTÃO PLISSADO 

Principio de cálculo da duração de um filtro seco 

 

Este exemplo de cálculo foi concebido para demonstrar como elaborar uma estimativa da 
durabilidade de um filtro separador de overspray, em função das condições de produção. 

Vamos assumir as seguintes condições de produção: 

·        Cabine de pintura com uma superfície de filtros de 6 m² 

·        Aplicando cada dia 50 Kg de tinta standard, com 50% de extratos secos e um nível de 
25% de overspray em peso (extratos secos + solventes) 

·        Eficiência do filtro separador sendo estimada em 85% 

Tem-se então: 

·        50 Kg x 50% = 25 Kg de extratos secos 

·        que corresponde um overspray de 25 Kg x 25% = 6,25 Kg projetados para o filtro 

·        que retém pelo menos 85% ou seja 6,25 Kg x 85% = 5,3 Kg retidos no filtro por dia de 
produção. 

·        Dado que o separador pode reter 12 Kg/m² para tinta standard, tem-se então uma 
capacidade de retenção total do filtro da cabina de 12 Kg/m² x 6 m² ou seja, 72 Kg. 

·        A duração estimada para este separador nas condições de produção indicadas será 
então de 72 Kg / 5,3 Kg/dia = 13,5 dias ou seja, aproximadamente 3 semanas. 

Observação :  

A capacidade de retenção em peso depende da densidade do produto aplicado. Por exemplo, 
capacidade de retenção obtidas com: 

                                   À BASE DE SOLVENTES 

       * Tinta de Zinco e Poliester ...............................................15 à 20 Kg/m² 

       * Poliuretanos como utilizado na indústria da madeireira .....3 à 6 Kg/m² 

       * Cola Neoprene (o overspray assemelha-se a neve sobre o filtro) ..2 à 4 Kg/m² 

       * Tinta standard ...................................................................8 à 12 Kg/m² 
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                                    À BASE DE ÁGUA 

     * Os valores acima tem uma redução na capacidade de retenção que varia de 10 a 20%, 
tendo em vista que o overspray da tinta à base de água é um pouco mais expandido. 

A capacidade de retenção é expressa em Kg de produto retido por m² de filtro. Esta capacidade 
é resultado do volume interno das células de separação do filtro. A capacidade de retenção em 
peso depende então da densidade do produto aplicado: 

1 Kg de penas                            1 Kg de chumbo 

 

 

 

 

 

FILTRO DE CARTÃO PLISSADO  (Filtro Andreae) 
 

Ficha técnica 

 

Velocidade de ar recomendada 0,5 - 1,0 m/s 

Perda de carga 

0,5 m/s 13 PA ● 0,75 m/s 30 PA ● 1,0 
m/s 56 PA 

Perda de carga máxima 
recomendada 

130 PA (possível até 250 PA) 

 Capacidade de retenção 0,75 m/s e 
130 PA 

 3 a 20 kg/m² 

 Eficiência de filtração (teste 
ashrae modificado) 91% para 98,1% 

 Nºde plissas recomendado 

25 dobras/m (regularmente 
distribuídas) 

 

Durabilidade 
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FILTRO DE CARTÃO PLISSADO  ( Filtro Andreae) 
  

Perda de carga / Velocidade Eficácia / Quantidade de Tinta 


