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Resumo: Neste trabalho são apresentados e discutidos os resultados das propriedades térmicas de 

não tecido desenvolvido em escala piloto industrial, aplicado para filtração de gases com 

particulados incandescentes ou geração de faíscas. O não tecido foi preparado com fibras de 

poliéster e aramida (Kevlar), com objetivo de retardar a flamabilidade do material poliéster e ser 

opção de um novo produto para o mercado de filtração, em função das diversas tragédias que se 

sucedem a cada ano, envolvendo incêndios em filtros de manga em ambientes industriais. Os 

experimentos foram realizados com ensaios comparativos entre os nãos tecidos de poliéster e material 

teste (poliéster + aramida). Os resultados identificaram que o produto desenvolvido com Kevlar é 

praticamente inerte ao fogo, com alto desempenho mecânico para um não tecido. 
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NOW-WOVEN APPLIED FOR FILTERING GASES AND PARTICLE 

INCANDESCENT 
 

 

 

Abstract: In this work are presented and discussed the results of the thermal properties of nonwoven 

developed in industrial scale pilot applied for filtration of gases or incandescent particles generate 

sparks. The nonwoven was prepared with polyester fibers and aramid (Kevlar), in order to slow the 

flammability of the polyester material and be option of a new product for the filtration market, due to 

several tragedies that befall every year, involving fires in bag filters in industrial environments. The 

experiments were carried out with comparative tests noes polyester fabrics and the test material 

(polyester + aramid). The results showed that the product developed with Kevlar is practically inert to 

fire, with high mechanical performance for a non-woven. 

 

Keywords: Particulate filtration. Flammability. No tissue. Kevlar. Polyester. 

 

 

 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
O cuidado com o meio ambiente e a qualidade do produto no setor industrial, tem levado 

as empresas a desenvolverem programas de preservação e redução de impactos ambientais. O maior 

enfoque tem sido dado aos novos materiais e às técnicas utilizadas durante o processo em filtros de 

mangas. Neste sentido, o processamento de artigos têxteis tem impulsionado o resgate de novas 

formulações de fibras, para desenvolver não tecidos anti chamas com propriedade retardante ao fogo 

(RIBEIRO et al., 2013).     

Com o desenvolvimento de novas fibras sintéticas o emprego de não tecidos na indústria 

tornou-se ainda maior, devido à ampla faixa de aplicações em filtros de mangas, principalmente, sob 

condições críticas de operação, como na filtração de gases em temperaturas elevadas. O tipo de não 

tecido mais usado é o poliéster devido ao baixo preço, porém, a condição térmica da fibra é baixa para 

filtração, próxima de 150ºC (TOGNETTI, 2007).  

A fibra de Kevlar foi descoberta em 1965 pela química Stephanie Kwolek, pesquisadora 

da DuPont™, que buscava um material mais resistente para revestimento de pneus. É uma fibra de alta 

resistência mecânica com aplicação nos mais diversos segmentos industriais. Desde seu lançamento 

comercial, em 1972, novos e curiosos usos são dados para esse material, principalmente, para 
aplicações que requerem resistência térmica (DRUMOND, 2013).  

Tendo em conta os numerosos incêndios que se produzem a cada ano em filtros de 

mangas, o objetivo deste trabalho foi caracterizar um não tecido anti chamas desenvolvido em escala 

piloto industrial, na empresa Renner Têxtil localizada em Cachoeirinha-RS.    

1.1. Fibras Têxteis 

A fibra têxtil é o termo genérico, para vários tipos de materiais, natural ou não natural, 

que formam os elementos básicos para fins têxteis. De acordo com a A.S.T.M., fibra têxtil é um 

material que se caracteriza por apresentar um comprimento pelo menos 100 vezes superior ao 

diâmetro ou espessura (KUASNE, 2008). Na figura 1 são identificados os tipos de fibras, dando 

destaque ao poliéster e poliamida, fibras sintéticas orgânicas, que fazem parte deste estudo.  
 

Figura 1 - Tipos de fibras têxteis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILVEIRA (2014). 



 

 

1.2. Poliéster 

A fibra de poliéster possui alta elasticidade e são excelentes pela ótima estabilidade 

dimensional. São termoplásticas, resistentes à ruptura e ao desgaste. Sua solidez em estado úmido é 

igual à solidez em estado seco. Apresenta alta resistência às influências da luz e condições climáticas, 

bem como aos insetos e à formação de bolor. Tem boa resistência aos agentes químicos sintéticos e 

naturais (SILVEIRA, 2014).   

O poliéster é um dos polímeros mais versáteis da atualidade devido à sua vasta gama de 

aplicações e propriedades, estando presentes como fibras têxteis, não tecidos, plásticos de engenharia, 

polímeros de alta performance e como filtros em processos de filtração (SKEIST, 1990). A Figura 2 

mostra a fórmula molecular do poliéster.       

 

Figura 2 - Estrutura molecular do poliéster.  

 

 

 

 

 

 

1.3. Aramida 

A poliamida aromática, Kevlar, também conhecida como aramida, pois pertence à família 

dos nylons, é um polímero de alto desempenho. Suas principais propriedades são: a elevada 

tenacidade, baixo alongamento, alta resistência ao calor, fusão próximo à 590ºC e não há fragilização 

sensível ou degradação até -196ºC (BOUKOUVALAS & WIEBECK, 2007). Sua fórmula molecular 

pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, Poli-parafenileno de tereftalamida, apresentada 

na Figura 3, onde todos os grupos amida estão separados por grupos para-fenileno, isto é, os grupos 

amida se unem ao anel fenil em posições opostas entre si, nos carbonos 1 e 4.   

 
 

Figura 3 - Estrutura molecular da aramida. 

 

 

 

 

 

 

A fibra de Kevlar é uma derivação do nylon 6.6, com alta resistência e baixo peso. É um 

polímero altamente cristalino, cinco vezes mais resistente do que o aço, de peso similar, resiste a altas 

temperaturas e não é hidrofóbica. Devido à essas características, tem aplicação como reforço mecânico 

na indústria aeroespacial e aeronáutica, pneus na fórmula 1, coletes a prova de bala e fogo (FREITAS 

et al., 2006).  

Nas estruturas das poliamidas podem ocorrer duas conformações diferentes, trans ou cis, 

identificadas na Figura 4. Quando em uma poliamida todos os grupos amida estão em sua 

conformação trans, como o nylon 6.6, por exemplo, o polímero se estica completamente em uma linha 

reta. Isto é exatamente o desejado para as fibras, porque as correntes longas e completamente 

estendidas se empacotam mais adequadamente, dando local à forma cristalina que caracteriza as 

fibras. Mas sempre ocorrem uns poucos enlaces amida na conformação cis. Por isso as correntes do 

nylon 6.6 nunca chegam a estar completamente estendidas (SMITH & HASHEMI, 2012).  



 

 

Figura 4 - Conformações trans e cis na cadeia.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: SMITH & HASHEMI (2012).  

 

No Kevlar a estrutura da cadeia ocorre diferente de um nylon. Quando tenta adotar a 

conformação cis, os hidrogênios dos volumosos grupos aromáticos se interpõem no caminho, deste 

modo, sua estrutura permanece inteiramente em conformação trans. Neste sentido, as cadeias são 

relativamente rígidas e tendem a formar folhas planas, figura 5, com alta força tensora (SMITH & 

HASHEMI, 2012). 

 

Figura 5 - Estrutura da cadeia do Kevlar.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SMITH; HASHEMI (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SMITH & HASHEMI (2012). 

 



 

 

1.4. Flamabilidade de Fibras 

As fibras naturais sem tratamento químico queimam continuamente até que o material 

seja consumido, mesmo que a fonte de queima seja eliminada. As fibras sintéticas, que não são 

resistentes à chama, derretem, podendo causar danos às pessoas ou local da aplicação. Nos tecidos 

resistentes à chama, a queima cessa quase que instantaneamente quando a fonte é retirada (RIBEIRO 

et al., 2013). As fibras sintéticas, como a poliéster e a poliamida, tem a propriedade de encolher na 

presença de uma chama. Fundem a temperaturas relativamente baixas, pois a temperatura de fusão é 

inferior à temperatura de ignição. Quando fundidas, se a chama estiver ardendo, a temperatura sobe e 

queima completamente,caso contrário à chama não se propaga (HORROCKS & KANDOLA, 2005). 

O poliéster quando queimado é identificado por chama rápida, fumaça preta, gota preta e cheiro doce 

(HORROCKS & ANAND, 2015).    

Segundo Gallo e Agnelli (1998), o processo de queima das fibras pode ser dividido em 

cinco etapas mostradas na Figura 6.  

 

Figura 6 - Etapas do fogo.  

 

 
 

Fonte: GALLO & AGNELLI (1998).   

 

 

Na Tabela 1 são mostradas algumas características físicas comparativas entre as fibras de 

poliéster e aramida.  

 

Tabela 1 - Características térmicas de fibras.   

Parâmetros Poliéster Aramida 

Densidade (g/cm
3
) 1,38 1,45 

Temperatura mínima trabalho (ºC) -56 -196 

Temperatura máxima na filtração (ºC) 150 240 

Temperatura que derrete (ºC) 255 560 

Temperatura de fusão (ºC) 420 590 

Temperatura de ignição (ºC) 485 800 

Índice Limite de Oxigênio, LOI (%) 20,6 29,0 
 

Fonte: SMITH & HASHEMI (2012).   

 

 

 

 



 

 

1.5. Filtração de Particulados 

No princípio de funcionamento de um sistema de filtração de particulados, o ar é 

carregado de impurezas, entra no filtro de mangas pela moega inferior e movimenta-se para cima, já 

com velocidade reduzida. As partículas são retidas na parte externa das mangas filtrantes de não 

tecidos, enquanto o ar atravessa as mesmas. O gás filtrado é expelido para a atmosfera ou retorna ao 

processo, conforme mostra a Figura 7 (CERON et al., 2014).  

 

 

Figura 7 - Filtro de mangas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CERON et al.(2014).  

 

 

Pelas exigências das normas de segurança em filtro de mangas existe uma grande 

preocupação com a possibilidade de inflamabilidade das mangas de poliéster, incluindo os crescentes 

cuidados com a prevenção da combustão tóxica, em processos de alta temperatura (RIBEIRO et al., 

2013). Diversos produtos estão sendo desenvolvidos com fibra de aramida para reduzir a 

probabilidade de combustão em polímeros, assim como também, tem a finalidade de diminuir a 

velocidade de propagação das chamas (FREITAS et al., 2006).  

O meio filtrante mais utilizado para sistemas de particulados é um não tecido permeável 

também conhecido por feltro, que tem como função reter as partículas sólidas durante a filtração, 

formando uma torta e deixa passar o gás filtrado (Figura 8-a). O não tecido é uma estrutura plana com 

distribuição aleatória, ou seja, sem um entrelaçamento ordenado e homogêneo das fibras, como 

mostrado na Figura 8-b (MORONI et al., 2005). Não tecidos aplicados em filtros de mangas, 

normalmente, possuem gramatura entre 350 a 550 g/m
2 

contendo uma tela interna, reforçada no 

sentido longitudinal com maior densidade de fios, proporcionando maior resistência mecânica no 

processo de limpeza por ar comprimido, em filtros por sistema de jato pulsante (CERON et al., 2014). 

Não tecidos aplicados como elementos filtrantes em filtros de mangas podem sofrer no 

máximo 1% de encolhimento, caso contrário, provavelmente ficam aderidos nas gaiolas, sem 

flexibilidade, perdendo a capacidade de realizar a filtração de gases quentes (RENNER TÊXTIL, 

2001).    

 



 

 

2. METODOLOGIA E MATERIAIS   
 

Os experimentos foram realizados comparando o não tecido de poliéster com um novo 

não tecido preparado na Renner Têxtil, em forma de lâminas individuais de poliéster e outra de 

aramida (Kevlar). Após a fabricação das mesmas, ocorreu a preparação do produto teste pela 

agulhagem e prensagem dos dois tipos de lâminas, um de cada lado, com tela interna de poliéster. A 

Tabela 2 identifica as características físicas dos materiais usados neste trabalho.   

 

Tabela 2 - Características físicas dos materiais. 

Parâmetros Poliéster Produto Teste 

Gramatura (g/m
2
) 494 475 

Espessura (mm) 1,80 1,75 

Densidade (g/cm
3
) 0,27 0,27 

 

Os ensaios de flamabilidade e alteração dimensional foram realizados no 

laboratório da Renner Têxtil. A avaliação por microscopia eletrônica de varredura foi no 

laboratório central de microscopia e microanálise na PUCRS.  

2.1. Flamabilidade 

A amostra é exposta à ação de uma chama definida como de reduzido conteúdo 

energético, sendo que deverá atuar sobre uma das extremidades livre por 10 segundos. A chama 

deverá vir de um queimador bico de bunsen, colocado no centro do canto inferior da abertura da 

amostra, usando gás GLP para queima, conforme a Figura 8. Cronometrar o tempo desde o contato da 

chama com o corpo de prova e até a combustão se auto extinguir, com aproximação de 0,1 s. Efetuar a 

pesagem do material restante, peso final (Pf), após 1 minuto do termino da queima.   

 

Figura 8 - Ensaio de flamabilidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O método segue a NBR 14892:2002 - Não tecido - Flamabilidade, que estabelece como 

condição de ensaio o tempo de propagação da chama em determinada área e peso da amostra,após 

exposição a uma pequena chama, sendo determinada a taxa de área destruída pela Equação 1.  

 

 

 

Onde: Ai= área inicial ou área total da amostra (10 cm x 35,6 cm) = 356 cm
2
 

 ∆P = peso de amostra queimada = Pi- Pf  = (peso inicial - peso final queimado) 

 T (Ad) = taxa de área destruída (cm
2
/s) 

    t= tempo até extinção da chama (s) 
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2.2. Microscopia Eletrônica de Varredura 

A morfologia é de extrema importância na justificativa das propriedades térmicas 

observadas nos ensaios. Utilizou-se a análise por MEV para a caracterização da fibra do não tecido de 

poliéster e Kevlar. Foi realizado em um equipamento de microscopia eletrônica de varredura Philips, 

modelo XL 30, com tensão de aceleração de 20 kV. O preparo inicial dos corpos-de-prova foi 

realizado em metalizadora Bal-Tec, modelo SCD 005, por metalização com ouro nas amostras de não 

tecidos.   

2.3. Alteração Dimensional 

A metodologia seguiu a norma NBR 14356:1999 - Não tecido - Determinação da 

alteração dimensional, com vinte quatro horas de permanência em estufa. Cada exposição foi com 

aumento gradativo de 10ºC, entre 140ºC até 210ºC.  

O ensaio de alteração dimensional em não tecido determina a variação das distâncias 

entre cada par de pontos de referência marcados em cada corpo-de-prova, medidos antes e depois de 

exposição ao calor seco pelo método de estufa. Portanto, para determinar o encolhimento do não têxtil 

segue a Equação 2. Foi realizada uma amostra em cada temperatura do teste.  

 

 

 

Onde: AD é a alteração dimensional (%), A é a dimensão inicial (mm) e B é a dimensão 

após a exposição térmica (mm). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO    
 

3.1. Flamabilidade 

Os resultados dos ensaios de flamabilidade em não tecido de poliéster (PE) e não tecido 

teste (KV-PE) são apresentados na Tabela 3, com as suas respectivas taxas de área destruída.  

 

Tabela 3 - Resultados de flamabilidade do PE e KV-PE.  

Corpos de Prova Pi (g) Pf (g) ΔP (g) t (s) T (cm
2
/s) 

1 PE 19,010 12,084 6,926 137 0,9467 

2 PE 19,022 12,069 6,953 139 0,9362 

3 PE 19,035 12,098 6,937 140 0,9267 

Média PE 19,022 12,084 6,939 139 0,9365 

1 KE-PE 19,257 19,243 0,014 20 0,0129 

2 KE-PE 19,301 19,290 0,011 21 0,0097 

3 KE-PE 19,286 19,274 0,012 21 0,0105 

Média KE-PE 19,281 19,269 0,012 21 0,0110 
 

 

Os resultados identificaram um tempo de queima sete vezes superior do PE em relação ao 

KV-PE, pois a área do corpo de prova de PE queimou aproximadamente 33% e com taxa de área 

destruída de 0,9365 cm
2
/s, conforme mostra a Figura 9. Após a exposição inicial ao fogo por 10 

segundos, o PE permaneceu por mais 129 segundos de queima intensa, totalizando 139 segundos, 

apresentado fumaça preta, gotas pretas e cheiro doce ao final da queima.    

(2) 
100.(%)

A

BA
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Figura 9 - Amostras de PE (a) e KV-PE (b) após teste de flamabilidade.   
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O não tecido de KV-PE teve sua chama rapidamente extinta, com baixa taxa de área 

destruída de 0,011 cm
2
/s, em função da fibra de Kevlar ter alta resistência ao calor. Após a exposição 

inicial ao fogo por 10 segundos, permaneceu em chama fraca por mais 11 segundos, totalizando 

apenas 21 segundos de queima até extinguir a chama. Este tempo de queima é devido ao percentual de 

fibra PE no produto, conforme identifica a Figura 13, com fibras de PE chamuscadas.  

A construção do não tecido em forma de lâminas individuais não foi afetada na queima, 

pois apresentou o mesmo aspecto de chamuscado, onde a filtração de particulados quentes ocorre no 

lado externo com fibra de Kevlar amarela. A parte interna com fibra branca de poliéster, Figura 9-b, é 

base de sustentação do material em contato apenas com gases quentes filtrados, sem particulados, para 

aplicação na filtração.                           

3.2. Microscopia Eletrônica de Varredura 

As fibras do não tecido de PE obtidas por imagens de microscopia eletrônica de 

varredura, inicial e após o teste de flamabilidade, são identificadas, respectivamente, nas Figuras 10 e 

11. Uma medida do diâmetro da fibra de poliéster é mostrada na Figura 10, com valor de 18,08µm. A 

Figura 11 identifica a fusão da fibra de poliéster, com características de um derretimento plástico.  

 

 Figura 10 - Microscopia PE (inicial).                    Figura 11 - Microscopia PE (queima). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

As fibras do não tecido de KV-PE obtidas por imagens de microscopia eletrônica de 

varredura, inicial e após o teste de flamabilidade, são identificadas, respectivamente, nas Figuras 12 e 

13. Algumas medidas dos diâmetros da fibra de Kevlar são identificadas na Figura 12, com valores de 

11,49µm e 11,21µm. 

A Figura 13 identifica diâmetro de 18,15µm na fibra de PE levemente chamuscada, pois 

ação do fogo foi logo extinto, devido à mistura com a fibra de Kevlar.    

 

Figura 12 - Microscopia KV-PE (inicial).             Figura 13 - Microscopia KV-PE (queima). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Alteração Dimensional 

As alterações dimensionais dos não tecidos de Poliéster (PE) e teste (KV-PE) em função 

da temperatura são demonstradas na Figura 14, que representa o encolhimento percentual dos 

materiais entre 140ºC e 210ºC, com variação de 10°C a cada ponto. A temperatura de 20ºC representa 

a condição inicial do material em temperatura ambiente.   

 

Figura 14 - Alteração dimensional x Temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para todos os intervalos de temperatura em que os nãos tecidos foram submetidos,     

pode-se perceber que o poliéster (PE) possui maiores resultados percentual de alterações dimensionais, 

quando comparado ao não tecido teste (KV-PE), ou seja, possui maiores taxas de encolhimento. 

Conforme indicado pela literatura, o encolhimento máximo de não tecidos em filtros de 

mangas pode ser de 1%, condição atingida para o PE em 150ºC, que é a temperatura máxima de 

filtração recomendada na Tabela 1. Já para o KV-PE atingiu 1% em 170ºC, portanto, uma elevação de 

20ºC para aplicação de não tecidos em processos de filtração com gases quentes. Pode-se concluir que 

a elevação de 20ºC é devido às propriedades da fibra de Kevlar, que tem alta resistência ao calor e 

aplicação na filtração até 240ºC.     

 

 

4. CONCLUSÕES     
 

O teste de flamabilidade indicou que a fibra de Kevlar é praticamente inerte ao fogo, com 

baixa taxa de área destruída 0,011 cm
2
/s, diferente das condições do poliéster com alta taxa de 0,9365 

cm
2
/s. A avaliação por MEV identificou o diâmetro das fibras, bem como, caracterizou que as fibras 

de poliéster estão mais chamuscadas, comparada as fibras de Kevlar. Deve-se considerar que o contato 

da partícula incandescente com o não tecido da manga filtrante, ocorre rapidamente no processo de 

filtração em filtros de mangas, reproduzindo as condições dos ensaios realizados.  

Os ensaios térmicos de alteração dimensional em não tecidos, avaliados em função de 

encolhimento, caracterizou que o produto teste KV-PE tem ótima aplicação para filtração de gases 

quentes até 170ºC. Acima desta temperatura ocorreu encolhimento excessivo, superior a 1%, que 

limita a utilização de não tecido como manga filtrante, devido à falta da flexibilidade no processo de 

limpeza e filtração dos particulados, pois material fica aderido nas gaiolas do filtro de mangas. Para o 

poliéster o limite térmico alcançado foi de 150ºC, que vai de encontro às recomendações da literatura. 

Portanto, para o produto teste KV-PE alcançou-se uma elevação de 20ºC na temperatura de filtração 

de gases quentes, comparada ao poliéster puro.      

O presente estudo sugere a utilização de Kevlar com outros tipos de fibras, em forma de 

não tecidos aplicados em processos com temperaturas mais elevadas, próximas de 200ºC, pois para 

filtração de particulados o Kevlar resiste até 240ºC. Neste sentido, provavelmente, os resultados 

devem ser próximos aos obtidos neste trabalho. 
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