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DESSECADOR PARA CONDICIONAMENTO DE FILTROS UTILIZADOS EM 
AMOSTRAGENS DE PARTÍCULAS ANTES DE SUA PESAGEM 

PARTICULARIDADES 
 
CONDICIONAMENTO DE FILTROS 
 
De acordo com a ABNT NBR 9547: 1997, item 4.2.9, os filtros utilizados na amostragem 
de partículas devem, antes da pesagem, ser introduzidos num ambiente de 
condicionamento com a finalidade de se remover ao máximo a umidade contida. O 
ambiente de condicionamento deve ter uma temperatura controlada entre 15 e 30 °C, com 
variação menor que ± 3 ºC durante o período de equilíbrio (normalmente de no mínimo 24 
horas), e uma umidade relativa controlada menor que 50 % constante dentro de ± 5 %.  
 
DESSECADOR ENERGÉTICA 
 
O dessecador Energética, do tipo armário, provê ambiente para condicionamento 
simultâneo de até 10 folhas de filtros. Além das 10 prateleiras para portar os filtros, o 
dessecador é dotado de uma bandeja para a contenção da sílica-gel e um termo-
higrômetro para o monitoramento da temperatura e umidade no seu interior.  
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SÍLICA-GEL 
 
A sílica-gel é utilizada para reter umidade do ar, e, quando está livre de água, apresenta-
se na cor azul.  
 
Um frasco de 500 g de sílica-gel é enviado junto com o dessecador e essa quantidade 
deve ser distribuída de forma homogênea na bandeja localizada na parte inferior do 
mesmo. É importante observar que, dependendo do número de filtros contidos no 
dessecador e do seu grau de umidade, uma mesma quantidade de sílica-gel pode 
necessitar de maior tempo  para alcançar a umidade requerida. Outro fator importante, a 
estanqueidade do sistema, é citado abaixo. 
 
Com a utilização, a sílica-gel perde a coloração azul, perdendo também a sua capacidade 
de adsorção. A regeneração da mesma pode ser feita em estufa, com temperatura um 
pouco superior a 100 °C (ponto de ebulição da água), por aproximadamente uma hora. 
Esse processo pode ser repetido inúmeras vezes até que a sílica-gel não mais recupere 
sua coloração azulada ou esteja muito fragmentada, o que indicará a necessidade de 
substituição da mesma. 
 
ESTANQUEIDADE 
 
Quando fechado, o dessecador deve prover alta estanqueidade. Portanto, sempre 
verifique se a junta e os fechos da porta estão em boas condições. Mande repará-los ou 
trocá-los quando for necessário.  
 
TERMO-HOGRÔMETRO 
 
O termo-higrômetro normalmente fornecido pela Energética é dotado de um display LCD. 
A leitura deste display, particularmente para o higrômetro, pode desaparecer quando a 
umidade descer abaixo de 20%. Isso não deve ser motivo de preocupação, pois a leitura 
voltará a aparecer quando a umidade voltar a um nível acima de 20%. 
 
LIMPEZA 
 
Utilizar um pano umedecido com água para limpar as paredes e as prateleiras de acrílico. 
Evitar utilizar meios agressivos como o álcool e outros solventes. 


