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Os filtros químicos removem gases/vapores do ar 

contaminado que passa através de uma camada de 

grãos contidos em seu interior. 

 

A captura desses gases e vapores ocorre por vários 

mecanismos, dependendo da natureza química do 

contaminante gasoso e do tipo de recheio do filtro. 

Os filtros químicos são disponíveis para uso contra 

diferentes tipos de contaminantes gasosos (incluindo 

vapores), conforme especificado pelo fabricante, e 

podem oferecer proteção contra um tipo de 

contaminante (exemplo: vapores orgânicos, gases 

ácidos etc.) ou mais de um tipo de contaminante (filtros 

multitipos – exemplo: filtros para vapores orgânicos e 

gases ácidos, vapores orgânicos e amônia etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a quantidade de contaminante que 

retêm, os filtros químicos podem pertencer a 

quatro classes: de baixa capacidade (FBC), 

classe 1, classe 2 e classe 3, conforme mostrado 

no Quadro 2 do item 5.1 abaixo. 

 

A massa de gás retida pelo filtro químico 

dependerá: 

• Do contaminante; 

• Da qualidade, da quantidade, da 

densidade e da uniformidade do recheio; 

• Das condições de exposição 

(concentração do contaminante gasoso, 

presença simultânea de outros 

contaminantes, demanda do ar pelo 

usuário, temperatura e umidade relativa 

do ar). 

Quando um filtro químico é usado, ele retém o 

contaminante gasoso até não ser mais capaz de 

realizar a sua remoção – isto é conhecido como 

“saturação” e indica o final da vida útil do filtro. 

É importante que o filtro seja trocado antes que a 

saturação ocorra, evitando que o usuário fique 

exposto. 
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A percepção do odor ou do sabor do contaminante 

gasoso como critério principal para detectar a saturação 

do filtro não é adequada, porque os sentidos do usuário 

podem ser afetados desfavoravelmente por diferentes 

razões ou as propriedades de alerta do contaminante 

podem não ser detectadas em um nível seguro. 

 

Qualquer cheiro ou gosto detectado pelo usuário, 

entretanto, deve ser considerado como um sinal de 

saturação do filtro. 

A saturação do filtro pode ocorrer mais cedo quando ele 

for usado para proteção contra misturas de gases ou, 

sequencialmente, contra diferentes gases, do que para 

um único gás. 

Certos tipos de gases (por exemplo, vapores orgânicos) 

coletados pelo filtro químico podem migrar através do 

recheio durante a sua guarda, levando à sua saturação 

mais cedo do que o esperado quando o filtro for usado 

uma próxima vez. 

 

 

 

 

 

 

Quando o filtro químico não possuir indicador de 

vida útil, o usuário deverá procurar orientação do 

fabricante sobre o tipo e a classe do filtro a ser 

usado e a sua provável duração nas condições 

em que será utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muitos fabricantes fornecem algoritmos ou 

outros métodos para avaliação do tempo de vida 

útil em uso do filtro químico para um dado 

contaminante gasoso sob condições de uso 

especificadas. 

É importante que seja usada a classe correta do 

filtro químico compatível com o tipo de cobertura 

das vias respiratórias do respirador, conforme 

mostrado no Quadro 2 do item 5.1 do PPR da 

Funcadentro. 
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