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UM NOVO FILTRO PRESSURIZADO AUTOMÁTICO: O FILTRO COPPE 1 

GIULIO MASSARANI 2 

RESUMO 

O clássico filtro de mangas é modificado para acompanhar a ten -
dência moderna que consiste na filtração sob elevadas pressões 
realizadas em tempo curto, o que conduz a tortas delgadas e, con 
sequentemente, a uma grande capacidade filtrante. O novo siste= 
ma funciona automaticamente em ciclos de cerca de 120 e 20 s na 
filtração e na descarga de torta, sendo esta última causada por 
um "back washing" natural. 

1 Este trabalho faz parte da publicação: MASSARANI, G., "Filtra
ção", RBE, Número Especial, Setembro/1985. 

2 Programa de Engenharia Quimica - COPPE/UFRJ 
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1. Introdução 

Os primeiros estudos relativos ao filtro COPPE datam de 

1973 em projeto financiado pela Secretaria de Tecnologia Indus 

trial do Ministério da IndÚstria e Comercio do Brasil. O objeti 

vo era o desenvolvimento de um filtro de construção simples e 

pouco onerosa, com possibilidade de ampla utilização na indÚs 

tria quimica, farmacêutica, no beneficiamento de minérios e no 

tratamento de efluentes liquidos, com caracteristicas tais que 

permitisse conjugar a filtração sob pressão com a operação auto 

matizada. 

O sistema resultante deste desenvolvimento teve o pedido 

de patente depositado no Bra.sil em 1974 (Massarani e Silva Telles, 

1974) e concedido em 1981 (Carta Patente PI-7405547 de 20/10/81). 

Foi apresentado publicamente pela primeira vez no VI Congresso 

Interamericano de Engenharia Quimica (Silva Telles e Massarani, 

1975) e, em seguida, publicado na Revista Brasileira de Tecnolo 

gia (Silva Telles e Massarani, 1976). 

O filtro COPPE e essencialmente um filtro de mangas ｰｲ･ｳｳｾ＠

rizado em que a descarga da torta se faz automaticamente com o 

aux[lio de um "back washing" natural. Opera segundo a concepção 

moderna da filtração rãpida, o que conduz a tortas delgadas da 

ordem de 2 mm de espesaura e, como consequência, a elevadas ta 
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xas de filtração (Bagdasarian, Cheng e Tiller, 1983). 

Pelo fato da filtração conduzir a uma torta delgada e pela 

maneira com que esta é descarregada, resulta do filtro COPPE um 

produto com elevado teor de líquido. O inconveniente pode ser 

reduzido com o auxÍlio da expressão mecânica da torta resultan 

te (Massarani, 1984). Do mesmo modo, não se dispÕe de outro 

procedimento para a lavagem da torta ｱｾ･＠ não seja através de 

sua re-suspensao no lÍquido de lavagem, acompanhada de nova fil 

traçao. Estas consideraçÕes parecem indicar que o emprego do 

filtro COPPE seja particularmente indicado nos casos em que se 

requer uma alta produção de filtrado com qualidade excepcional. 

A filtração auxiliada, tanto em pré-camada quanto com o ｡ｾ＠

xiliar de filtração adicionado ã suspensão, pode ser conduzida 

no filtro COPPE de modo plenamente satisfatório, como mostraram 

Nicolaiewsky e Massarani (1981). 

Embora muitos ensaios tenham sido realizados na unidade de 

demonstração disponível na ｃｏｾｐｅＬ＠ hi ｣｡ｲｾｮ｣ｩ｡＠ de dados ｯｰ･ｲ｡｣ｩｾ＠

nais resultantes da utilização prolongada do filtro. Uma peque

na unidade industrial opera de modo satisfatório desde 1979. Ou 

tras, dentro de um mesmo complexo, tiveram sua operação descon

tinuada por, provavelmente, falha no projeto inicial e pela ma 

condução do processo. 

O filtro COPPE, pela sua simplicidade, pode ser construido 

na prÓpria oficina da organização industrial que o utilizari. 

Estima-se que os custos (não incluem mão-de-obra) de uma unida 

de completa - filtro, bombas, vilvulas, sistema de medidas, 

troladores, etc. - para o tratamento de 5 m3 /h de borra de 

bureto (rejeito da fabricação de acetileno), seja .da ordem 
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US$ 5.000. 

2. A operaçao no filtro COPPE 

O filtro COPPE está esquematizado na fig. (1). A ali 

mentação da suspensão se dá em A com as válvulas de "by-pass" e 

de descarga, respectivamente B e C, fechadas. A torta se forma 

sobre as mangas filtrantes, constituÍdas de tecido de filtração 

clássico, apoiadas sobre molas cuja função e evitar o colápso 

das mangas acarretado pela pressão do processo. O filtrado dei 

xa a carcaça através de D. 

O tempo Õtimo de filtração, da ordem do minuto, depende 

das propriedades da suspensão a ser filtrada. Atingido este tem 

po, o filtro e despressurizado pela abertura automática e simul 

tinea do "by-pass" B e da válvula de descarga c; por onde a tor 

ta e um resto de suspensão deixam o filtro. O filtrado armaze-

nado no interior das mangas ocasiona o descolamento da torta: 

ao cabo de aproximadamente 8s a manga está limpa, como eviden 
ｾ＠

cia a sequência de fotos representativas da etapa de descarga, 

fig. (2). O traço vertical que se observa na Última imagem 

e a costura da manga! 

Descarregada a torta, o temporizador comanda o fechamento 

das válvulas B e C e, desta maneira, inicia-se um novo ciclo de 

fi 1 tração. 

3. O desempenho do filtro COPPE 

O filtro COPPE operando em tempo de filtração reduzido, o 

4 
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Figuro 1 - Esquema do filtro COPPE. 

o Seg. 3 Ség. 4 Seg. 

Figuro 2 Descolo mento do torto. 
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que leva i formaçio de tortas de l gadas, permite reproduzir os 

resultados clássicos da filtração plana. A fig. (3) reune 

os dados obtidos na filtração ã pressão constante de uma ｡ｵｳｰ･ｾ＠

sao aquosa de talco. 

Como parte do volume de filtrado produzido e consumido na 

operação de descolamento e descarga da torta, o tempo Õtimo de 

filtração, ao qual corresponde a produção máxima de filtrado re 

cuperado, depende do número, dimensÕes e volume livre das man 

gas e do volume do cabeçote superior do filtro . O tempo Õtimo 

deve se.r estabelecido através da análise do desempenho da unid a 

de de filtração, como mostra a fig. (4). 

Figura 4 
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A tab. (l) reune dados sobre o desempenho do filtro 

CO·PPE no tratamento de diferentes suspensoes. Uma vez escolhi 

do o meio filtrante adequado para a tarefa, a geometria do fil 

tro COPPE permite obter um filtrado de qualidade superior. Em 

contrapartida, a filtração rápida conduz a tortas de baixo teor 

de sÓlidos se comparado com aquele das tortas resultantes do 

processo em filtro prensa. 

4. Expressão mecanica de torta de filtração 

Tiller e Horng (1983) oferecem um largo espectro de possi

bilidades visando a redução do teor de lÍquido de tortas com 

pressíveis atravês de técnicas puramente mecânicas, as quais ｰ･ｾ＠

mitem diminuir os elevados custos característicos da secagem 

termica. Dentre estas possibilidades, pareceu conveniente,numa 

primeira abordagem, o estudo da expressao mecânica, com o auxí 

lio de prensa hidráulica clássica, de algumas tortas obtidas no 

filtro COPPE (Massarani, 1984). 

A expressao mecanica de tortas de filtração tem sido exten 

samente estudada tanto do ponto de vista teórico como de suas 

aplicaçÕes por Shirato e colaboradores (1980, 1981, 1982), Uni 

versidade da Nagoya, Japão. Detalhes sobre equipamento e cus 

tos na prensagem de um modo geral podem ser encontrados na Ma

nual de Perry e Green (1984). 

O resultado da expressão de uma torta de filtração depende 

de inúmeros fatores, como das propriedades do meio poroso, ｰｲｾ＠

priedades do fluido, geometria da cêlula de adensamento, ｰｲ･ｾ＠

são de operação e da prÓpria história do processo de compressão. 

Dentro deste quadro extremamente ｣ｯｭｰｬ･ｾｯ＠ e sem ter por objeti_ 

8 
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Tabela 1 - Desempenho do filtro COPPE (Massarani, 1983) 

Suspensão % em peso de Pressão de Tempo Ótimo Produção de % em peso de 
aquosa sÓlido na filtraÇão de filtra- filtrado a sÓlidos na 

suspensao (atm) ção ( s) "' 30°C torta 

I <.t/m2h) 

I Sulfato de 0,2 9 "' 200 18000 -
bário I 

Sulfato de 10 9 "' 100 5700 "' 71 
bário II 

2,5 5 140 4200 47,1 
2,5 8 135 5200 48,6 

Borra de 2,5 11 125 6000 49,6 
Carbure to 2,5 14 110 7100 49,8 

12 16 50 2100 "' 50 

Caulim 29,8 10 90 210 39,6 

Amianto, 
cal e síli 5 14 60 1900 33,0 
ca I 

Amianto, 
cal e sÍli 21,3 16 105 300 40,8 
ca II 

HidrÓxido 8,2 4 55 350 17,8 
de alumínio 8,2 8,2 45 470 20,3 
farmacêuti-
c o 

Diatom_ita 5,6 15 85 160 "' 20 
bruta 

Fibra de 0,03 10 105 7200 -celulose e 
carga 

Vinhoto de 3 5 150 700 -
mandioca (diatomita) 
(f. auxili_! 
da) 

Carbonato 11,7 7 125 1050 49,0 
de cálcio 11,7 11 100 1500 50,8 

11,7 15 95 1700 49,7 

Carbonato 8,2 7 170 1400 69,8 
de bário 8,2 11 140 1650 71,9 

8,2 15 110 2200 71,1 
-

9 
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vo o levantamento de parâmetros fundamentais, tornou-se indis-

pensãvel a padronização das experiências para que os resultados 

preservassem pelo menos um valor comparativo: 

(1) A descarga do filtro COPPE, operando a 10 atm e com ci 

elos de filtração e descompressão de 120 e 20 s respectivamente, 

constituía o material submetido ao processo de expressão; 

(2) A expressao foi realizada em célula de adensamento de 

uso rotineiro em ensaios de Mecânica dos Solos, com 10 cm de 

diâmetro e 3 cm de profundidade, fig. (S); 

(3) O processo de compressão foi efetuado com o auxÍlio de 

prensa hidráulica de acionamento manual, 15 ton de capacidade, 

produto de linha da Schulz, Joinville/SC, fig. (6); 

(4) O material em compactação, depois de curto espaço de 

tempo em que se verificava uma deformação drástica (etapa de 

filtração), era submetido durante apenas 30 s a carga desejada 

(etapa de compactação propriamente dita) e, e m seguida, a celu 

la era descarregada e a amostra analisada quanto ao teor de so 

lidos. 

As experiências foram conduzidas com tortas resultantes de 

suspensoes aquosas, 10% em massa de sÕlidos, de c al , caulim be 

neficiado e precipitado extra-fino de carbonato de cálcio. 

Os resultados reunidos na tab. (2) mostram, como e ra 

de se esperar, que o aumento na pressão de compactação conduz a 

um maior teor de sÕlidos no produto final. 

Os resultados mostram ainda que, tal como na bem conhecida 

dependência porosidade-pressão ou ｲ･ｳｾｳｴｩｶｩ､｡､･Ｍｰｲ･ｳｳ￣ｯＬ＠ a rela 

ção entre percentagem de sÕlidos S e a pressão P pode ser ex-

10 
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Tabela 2 - Expressão mecânica de tortas de filtração: 

resultados experimentais (Massarani, 1984) 

Pressão 7. de sólidos 

(kg/cm
2

) Cal Caulim Carbonato 
câlcio 

o 58,5 59,2 49,6 

12. 7 70,3 72,8 58,9 

31,8 7 2. 7 75,3 61,9 

63,7 74,0 77,4 65,4 

95,5 7 5. 1 7 9. 1 67,8 

127 - 79,7 69,4 

191 - 80,3 71,9 

pressa empiricamente através da forma em potência 

s 
o 

n' 
p • 

onde S
0 

e ｾ＠ sao parâmetros dependentes do material. Nos 

estudados neste trabalho e para pressoes de até 200 kg/cm
2 

parâmetros tomam os valores apresentados na tab. (3). 

de 

casos 

os 

Cabe 

ressaltar também que o parâmetro n estâ relacionado à compressi 

bilidade do meio poroso e que dele dependera em boa parte a con 

veniência ou nao do emprego da expressão mecânica. 

Em conclusão, o teor de sÓlidos da torta obtida no filtro 

COPPE pode ser aumentado substancialmente com o auxÍlio da ex 

pressao mecânica, reduzindo, deste modo, os custos elevados da 

secagem por via térmica. Em relação aos casos abordados neste 

trabalho, o aumento do teor de sÕlidos alcançado pela expressão 

12 
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Parâmetros da correlação S•S Fn (Massarani, 1984) 
o 

S - percentagem de sÕlidos 

F - pressão de compactação em kg/cm2 (<200kg/cm2 ) 

Natureza da Parâmetros Coeficiente 

torta 
de 

s n' correlação 
o 2 

r 

Cal 64,9 3,21 X 10-2 
0,995 

Caulim 66,1 3,80 X 10- 2 0,990 

Carbonato de 48,3 7,45 X 10-2 
0,991 

câlcio 

mecânica é da ordem de 30% na compressão râpida a cerca de 

2 
100 kg/cm . Os maiores benefícios ficam para a torta de carbo-

nato de câlcio, mais compressível que as de cal e de caulim. 

Entre os vãrios equipamentos disponíveis para a expressao 

mecânica, como a prensa contÍnua a parafuso e a prensa desagua-

dora contínua a correias, parece que a tradicional prensa a ｰｩｾ＠

tão operando em batelada sobre o resultado de alguns ciclos de 

filtração do sistema COPPE poderia resolver de modo simples e 

pouco oneroso o inconveniente da produção de tortas molhadas. 

S. A filtração 3uxiliada no filtro COPPE 

A filtração auxiliada permite aumentar a capacidade do 

filtro e melhorar a qualidade do ｦｩｬｾｲ｡､ｯ＠ no tratamento de sus 

pensÕes floculentas. No caso de suspensÕes diluídas recomenda-

13 
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-se a filtração auxiliada em pre-camada; para concentraçoes mais 

elevadas, da ordem de 1 a 37. de sÕlidos, o auxiliar de 

çao ê adicionado diretamente ã suspensao a ser filtrada. 

filtra 

A filtração auxiliada em grande escala pode ser conduzida 

no clãssico filtro prensa e, mais recentemente, com Õtimos re 

sultados, no filtro de tambor rotativo, "RVP-rotary, 

precoat filter" (Smith, 1976). 

vacuum, 

Ensaios realizados no filtro COPPE, operando em pré-camada 

de diatomita (4 a 5 mm de espessura), mostraram que o sistema 

apresenta um desempenho plenamente satisfatÓrio ｾｯ＠ tratamento 

de ｳｵｳｰ･ｮｳｾ･ｳ＠ floculentas diluidas (Nicolaiewsky e Massarani, 

1981). Nesta operação o filtro assemelha-se ao Ｂｄｩ｡ｴｯｾｦｩｬｴｲｯＢ＠

produzido pela MetalÚrgica Útil, RJ. 

A fig. (7) mostra o efeito da quantidade de diatomita 

adicionada ao vinhote de mandioca (Curvelo, MG, 20 g/! de sÕli 

dos em suspensão) na filtração auxiliada conduzida no filtro 

COPPE a 5 atm, tempo Õtimo dé operação da ordem de 150 s. A adi 

çao de 30 kg de diatomita por m3 de vinhote em natura leva a 

uma produção de 0,7 m3 /h.m 2 , cerca de 9 ｶ･ｺ･ｾ＠ maior que a de um 

filtro prensa operando nas mesmas ｣ｯｮ､ｩｾ･ｳ＠ (Nicolaiewsky,l981 ) . 
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