
44

artigo técnico

SBcc - Nov/Dez - 2012

RESUMO

Filtros HEPA e ULPA têm sido utilizados em todo 
mundo por muitos anos. O primeiro filtro HEPA foi de-
senvolvido no fim dos anos de 1940. Os procedimentos 
originais para ensaio destes filtros foram desenvolvidos 
na mesma época. Apesar destes ensaios originais ainda 
estarem em uso nos EUA e serem requeridos por muitas 
indústrias reguladas em todo o mundo, desde os anos de 
1970 muitos comitês nacionais desenvolveram padrões 
atualizados com os avanços e necessidades da indús-
tria. Infelizmente as normas nacionais não definem clas-
ses equivalentes para os filtros e, em alguns casos, os 
próprios métodos de ensaio não são equivalentes. Uma 
vez que é habitual a realização de ensaios de todos os 
filtros HEPA e ULPA visando certificar individualmente 
seu desempenho e classe, a falta de equivalência entre 
as normas atualmente em uso cria dificuldades tanto 
para fabricantes quanto para usuários. Para corrigir a 
situação, uma nova norma global ISO foi desenvolvida 
pelo ISO TC 142, grupo da ISO que trata de Equipamen-
tos para limpeza de ar e outros gases. As características 
desta nova norma serão apresentadas neste artigo. 
Apesar de suas raízes serem semelhantes à atual norma 
europeia - EN 1822, a nova norma ISO pretende englo-
bar as práticas correntes das normas mais importantes 
no mundo. Uma vez que não se pode assegurar que as 
práticas existentes se tornem obsoletas com a adoção 
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da nova norma ISO, espera-se porém que esta norma 
seja universalmente aceita, e, portanto, elimine as dis-
crepâncias entre normas não equivalentes, reduzindo 
os problemas atualmente enfrentados pela indústria e 
consumidores.

Palavras chave: Normas para teste de filtros, Filtros 
HEPA e ULPA

Introdução

O primeiro filtro HEPA foi desenvolvido no fim dos 
anos 1940, principalmente para aplicações militares em 
mascaras de gás e para proteção contra radionuclideos 
na indústria nuclear. Acredita-se que os filtros HEPA ori-
ginais eram ensaiados para o diâmetro médio de massa 
de 0,3 µm, pois esta era a dimensão dos radionuclideos 
de interesse. Desde então os filtros HEPA e ULPA têm 
sido empregados no mundo todo. De modo particular 
entre os filtros, os HEPA e ULPA devem ser ensaiados 
individualmente e certificados. Estes ensaios ocorrem 
em fábrica (ensaios para a determinação da eficiência 
e detecção de vazamentos) e em campo (detecção de 
vazamentos em sistema filtrante instalado), comumente 
realizados nas indústrias farmacêuticas e nucleares.

 Os métodos de ensaio originais para estes filtros fo-
ram desenvolvidos por volta da mesma época da origem 
dos filtros HEPA. Apesar destes procedimentos originais 
ainda serem utilizados nos EUA e requeridos por muitas 
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das indústrias regulamentadas no mundo, diferentes 
normas nacionais foram desenvolvidas para atender as 
necessidades da indústria. Os ensaios originais eram 
baseados em aerossóis polidispersos com distribuição 
dimensional bem conhecida e fotometria para mensurar 
a concentração total de aerossol, tanto para vazamentos 
quanto para eficiência.

Desde os anos de 1970 com a disponibilidade de 
contadores de partículas discretas, novas normas para 
ensaiar filtros HEPA e ULPA foram desenvolvidas em 
diversas partes do mundo utilizando contadores de partí-
culas para estimar a eficiência dos filtros para tamanhos 
específicos de partículas. Infelizmente as principais 
normas nacionais não descrevem classes de filtros equi-
valentes e, em alguns casos, os métodos de ensaio tam-
bém não possuem equivalência. Por exemplo, enquanto 
algumas normas recomendam que a eficiência seja de-
terminada na dimensão partícula de máxima penetração 
(MPPS) do filtro, há outras que recomendam determinar 
a eficiência do filtro para um tamanho especifico de par-
tícula, por exemplo 0,12µm. A falta de equivalência entre 
as normas atuais tem causado dificuldades tanto para os 
fabricantes quanto para os usuários.

Para corrigir está situação, um novo padrão global, 
ISO 29463: High efficiency filter and filter media for re-
moving particles in air, foi desenvolvido. As característi-
cas desta norma são apresentadas neste artigo. Apesar 
de ter origens na atual norma europeia, EN 1822 (1), 
a norma ISO tem similaridades com as atuais práticas 
de ensaios e classificação de filtros das normas mais 
significativas do mundo. Não se espera que nenhuma 
das práticas e classificações de normas nacionais se 
torne completamente obsoleta com a adoção deste 
padrão ISO. Entretanto, se espera que esta norma seja 
universalmente aceita, eliminando assim as discrepân-
cias entre as várias normas não equivalentes atualmente 
enfrentadas pela indústria e consumidores. 

Estrutura da Norma ISO 

Como foi informado anteriormente, a ISO 29463 
foi desenvolvida com base na europeia EN 1822 com 
revisões para incorporar as práticas de outras normas 
nacionais dos EUA, Japão e outros. A norma é dividida 
em 5 partes:

Parte 1: Classificação, desempenho, ensaios  
e características

Além das classes de filtros, esta seção apresenta 
orientações gerais para o uso dos métodos de ensaios 
descritos nas outras partes e que são a base para a clas-
sificação dos filtros. 

A norma possui treze classes de filtros que são apre-
sentadas na tabela 1. 

Filtros com eficiências de 95% a 99,999995% estão 
divididos em 3 grupos: E, H e U. A classificação dos fil-
tros é baseada na MPPS determinada individualmente 
para os filtros dos grupos H e U. Para os filtros de menor 
eficiência – grupo E, a classificação é baseada estatisti-
camente em ensaios realizados com amostras da linha 
de produção ao invés de 100% das unidades.

Parte 2: Geração de aerossol, equipamentos de 
medição, estatísticas de contagem de partículas

Qualquer ensaio é somente tão bom quanto os 
equipamentos necessários para realizá-lo. A parte 2 
da nova norma discute os instrumentos e geradores 
de partículas recomendados e os requisitos mínimos 
para estes equipamentos. Os tipos de equipamentos 
mais utilizados nas normas ao redor do mundo estão 
incluídos nesta sessão. De acordo com as boas práticas 
de normas e da ISO, não são recomendadas marcas e 
equipamentos específicos.

Classe de filtros 
e Grupos

Eficiência Global 
(%)

Vazamento Local
Penetração (%)

ISO 15 E
ISO 20 E
ISO 25 E
ISO 30 E

≥95
≥99

≥99,5
≥99,90

---
---
---
---

ISO 35 H
ISO 40 H
ISO 45 H

≥99,95
≥99,99
≥99,995

≤0,25
≤0,05
≤0,025

ISO 50 U
ISO 55 U
ISO 60 U
ISO 65 U
ISO 70 U
ISO 75 U

≥99,999
≥99,9995
≥99,9999
≥99,99995
≥99,99999
≥99,999995

≤0,005
≤0,0025
≤0,0005
≤0,00025
≤0,00001
≤0,000005

Tabela 1 – Classes de filtros ISO 
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Esta parte da norma apresenta o método de ensaios 
-

penho na MPPS (partícula de maior penetração) é men-

-
mente adotado, ajudará a minimizar inconsistências no 

Parte 4: Métodos de teste para determinar  

ULPA. Esta seção na norma descreve o método norma-

ensaio e o mesmo deve ser realizado utilizando a gera-

de escaneamento. Por meio desta varredura é possível 

empregados em várias partes do mundo e descritos em 
outras normas, aceitam-se dois métodos alternativos 

métodos comumente empregado nos EUA e indústria 
farmacêutica, militar e indústrias nucleares, utiliza fotô-
metros e aerossóis polidispersos. O outro método para 
detecção de vazamentos é o oil thread com visualização 
dos pontos de falha, que é um procedimento comum na 

ou quando o escaneamento não for possível.

Esta seção descreve o método normatizado para 

penetração (MPPS). Os procedimentos para ensaiar os 

estão incluídos. Em reconhecimento a métodos similares, 
porém não exatamente equivalentes, os procedimentos 
como descritos admitem a maior parte dos outros mé-
todos baseados em contadores de partículas discretas 
adotados no mundo. Está sessão também descreve 

dos dados obtidos pelo processo de escaneamento com 
contador de partículas descrito na sessão 4. 

Classe ISO IEST* EN 1822** Observações

ISO 15 E ≥95% E11

ISO 20 E ≥99%

ISO 25 E ≥99,5% E12

ISO 30 E ≥99,9%

ISO 35 H ≥99,95% H13

- 99,97% A,B, E, H, I tradicionais

ISO 40 H ≥99,99% C, J, (K) desempenho K são preferíveis sobre o tipo 
J por segurança adicional.

ISO 45 H ≥99,995% K H14

ISO 50 U ≥99,999% D

ISO 55 U ≥99,9995% F U15

ISO 60 U ≥99,9999% G

ISO 65 U ≥99,99995% G U16

ISO 70 U ≥99,99999% G

ISO 75 U ≥99,999995% G U17

Tabela 2
* Os filtros IEST tipos A, B, C, D, E são classificados utilizando fotômetros de acordo com a MIL Standart 282. Filtros 
tipos F, G, H, I, J, K são classificados utilizando contadores de partículas. 
** Filtros EN 1822 classe E10 não estão incluídos no faixa de eficiências da norma ISO.



Similaridades com outras normas

Apesar das diferentes normas em uso parecerem di-
ferentes em uma primeira análise, a maior parte de seus 
métodos para determinar a eficiência, utilizando conta-
dores de partículas discretas, é baseado em técnicas e 
requisitos de instrumentação semelhantes. Apesar da 
norma ISO especificar que a eficiência deve ser deter-
minada para a partícula de maior penetração (MPPS), 
as tolerâncias aceitas permitem que a maior parte das 
demais normas existentes esteja de acordo com o que 
é definido na norma ISO. Por exemplo, enquanto a nor-
ma europeia especifica explicitamente que a eficiência 
deve ser determinada na partícula de maior penetração 
(MPPS), as normas americana e japonesa definem me-
dições para uma dimensão ou faixas de partículas que 
estão próximas da MPPS dos filtros modernos. Além do 
mais, na prática, esta faixa entra na tolerância admitida 
nos métodos norma europeia que foi referência para ela-

boração da ISO. Portando, para os propósitos práticos, 
essas normas são nominalmente similares a nova norma 
ISO e se espera que resultem em classes de filtros se-
melhantes. Uma comparação entre as classes de filtros 
IEST, Europeia e a ISO é apresentada na tabela 2.

O maior desafio de desenvolver qualquer norma para 
uso global em uma indústria que tem uma longa tradição 
de preferências regionais ou nacionais para classificar 
produtos, é criar um método de classificação que inclua 
todas as existentes. Para filtros de alta eficiência, tra-
dicionalmente é utilizada uma designação de classes 
adjacentes que diferem de uma ordem de magnitude 
na eficiência da filtragem. A maior parte dos países fora 
da Europa tem como tradição utilizar uma porcentagem 
decimal completa para determinar a classe de filtragem, 
por exemplo, 99%, 99,9%, 99,99% e assim por diante. 
Na Europa tradicionalmente tem sido utilizada uma por-
centagem decimal parcial, isto é: 95%, 99,5%, 99,95% 
e assim por diante. Estas duas tradições foram conci-
liadas na norma ISO, adotando-se classes adjacentes 
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com magnitude parcial, como 95%, 99%, 99,5%, 99,9% 
e assim por diante. Apesar de uma diferenciação tão fina 
ser praticamente inviável, tal estratégia permitiu a inclu-
são de todas as classificações correntes na norma ISO. 
Uma vez que todas as classes existentes são aceitas, 
acredita-se que as diferentes partes do mundo utilizarão 
classes alternadas, ou as inteiras, ou as fracionárias, 
mantendo assim seus mercados equivalentes. Essa 
aproximação é apresentada na tabela 2, na qual podem 
ser comparadas as normas ISO, americana (IEST) e a 
EN1822. Um ponto interessante é que a norma EN1822 
requer que o ensaio seja realizado na MPPS, de modo 
que é necessário o uso de contadores de partículas dis-
cretas com uma faixa de leitura próxima de 0.5 MPPS< 
MPPS < 1.5 MPPS. Já nos EUA tem-se a faixa de leitura 
de 0,1µm -2µm, e 0,2µm - 0,3µm assumindo uma MPPS 
~ 0,15µm -0,2µm. Assim sendo, os resultados são seme-
lhantes. Isto pode ser observado na figura 1.

Divergências em relação  
a outras normas

Sempre que uma norma ISO é desenvolvida é ne-
cessário delimitar os interesses dos especialistas de 
modo que seja possível o compromisso afim de obter 
uma racionalização entre as diferentes normas existen-

tes nas diversas partes do mundo. Na ISO 29463 não é 
diferente. Apesar de ter sido capaz de contemplar a in-
clusão de boa parte das normas nacionais baseadas em 
contadores de partículas discretas, aquelas que usam 
outras técnicas para detecção de partículas não são 
compatíveis com esta norma. Por exemplo, para fins de 
classificação do filtro, o método baseado em fotômetros, 
comum em muitas indústrias dos EUA e outros países, 
não é aceito. Do mesmo modo, os métodos baseados 
em chama de sódio (sodium flame) e a flame photometry 
também não consideram o critério de partículas discre-
tas. Estes dois métodos têm apresentado resultados 
válidos por muitas décadas. Todavia uma equivalência 
entre os dados obtidos por estes métodos e os obtidos 
por medições com partículas discretas descritos na nor-
ma ISO não é possível até o momento. Porém, se for 
possível determinar uma correlação segura entre estes 
dados e valor obtidos, estes métodos, futuramente, po-
derão ser considerados como alternativos. No gráfico 1 
podem ser observadas as diferenças entre os tamanhos 
de partículas utilizadas nos ensaios e a eficiência/pene-
tração resultante. 

Cenário no Brasil

Atualmente no Brasil apesar das referências 
EN1822, a maior parte dos fabricantes realiza os en-
saios baseados nas recomendações do IEST, dos EUA. 
O mercado brasileiro até o momento abrange filtros até 
a classe ISO 45H (H14 ou 99,995%), sendo o mercado 
de filtros ULPA atendido por filtros importados. O merca-
do nacional possui algumas particularidades, a despeito 
das normas referenciadas na prática brasileira alguns 
procedimentos não são muito bem aceitos e acabaram 
em desuso, como por exemplo o ensaio para visualiza-
ção de vazamento com “oil thread” que seria aceito para 
filtros com eficiência de até 99,99%. Outra particulari-
dade é que, apesar de ser recomendado pela norma, 
não é comum os usuários admitirem que os filtros com 
eficiência inferior a 99,90% seja ensaiados somente por 
amostragem aleatória.

Não há uma norma nacional de filtros de alta eficiên-
cia (EPA, HEPA e ULPA). A antiga classificação A1, A2 
e A3 presente na norma de ar condicionado NBR6401, 
deixou de existir após a revisão da norma e sua substi-

Figura 1. Comparação entre os métodos, para um filtro 
ISO 35.
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tuição pela ABNT 16401. Vale salientar que a norma não 
especificava como os filtros deveriam ser ensaiados e 
somente fazia referência à classificação conforme efici-
ência verificada pelo método da norma americana MIL 
STD 282. Não há hoje no Brasil uma referência de que 
norma deve ser adotada.

O CEE138 da ABNT (Comitê de Estudos Especiais) 
que trata de filtros e equipamentos de filtragem do ar, 
após concluir a elaboração da norma brasileira de filtros 
grosso, médios e finos está iniciando os trabalhos para 
tradução da nova norma ISO 29463. 

Conclusões

Uma nova norma para ensaiar e classificar filtros 
sub HEPA (EPA), HEPA e ULPA foi desenvolvida. A 
norma aborda classificação dos filtros, ensaio dos meios 
filtrantes, ensaio do filtro para eficiência e detecção de 
vazamentos, além de apresentar os requisitos técnicos 

para os equipamentos necessários para estes ensaios. 
Sendo a primeira norma ISO para filtros de alta eficiên-
cia com envolvimento mundial, a norma pretendia incluir 
todas as técnicas baseadas em contadores de partícu-
las discretas. Entretanto, ensaios nacionais baseados 
em contadores não discretos não puderam ser incluídos 
devido a ausência de dados para equivalência. Isto de-
verá ser considerado em uma revisão futura. Espera-se 
que esta norma seja adotada em todo o mundo tornando 
mais fácil a integração de linguagens e padrões nas  in-
dústrias usuárias e produtoras de todos os países.
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