
 

AMOSTRADOR DE 
BIOAEROSSOL DE 

2 ESTÁGIOS – BIOAERO2 
 
 

 

IMPACTADOR DE DOIS ESTÁGIOS 
 

DESTAQUES/BENEFÍCIOS 
 

• Atende à Norma Técnica 001 da Resolução – 
RE nº 09 da ANVISA; 

• Baseado no princípio da impactação inercial; 
• CFUs (Colony Formation Units) facilmente 

determinadas; 
• Fácil de operar: calibração, preparação e 

esterilização; 
• Ótimo custo/benefício; 
• Com vazão verificável; 
• A vazão não prejudica os organismos cole-

tados; 
• Resistente à corrosão. 
 

AMBIENTES INTERIORES 
ANVISA – RESOLUÇÃO N° 9 

 

O teor microbiológico do ar tem crescido de im-
portância à medida que cresce a exigência de 
ambientes “livres de contaminação”.  No Brasil, a 
ANVISA, através da Resolução n° 9, recomenda 
utilizar-se impactador em cascata, de 1, de 2 ou 
de 6 estágios, para a coleta e análise de bioae-
rossol em ambientes interiores.  O Amostrador 
de Bioaerossol de Dois Estágios, modelo BIOAE-
RO2, da ex- Andersen, atende plenamente à 
Norma Técnica  001 daquela Resolução. 
 

 
 
IMPACTADOR EM CASCATA DE DOIS 

ESTÁGIOS MODELO BIOAERO2 
(MODELO ANDERSEN) 

 
 
 
 

O Impactador de Bioaerossol de Dois Está-
gios é um impactador em cascata de multi-
estágios e multi-orifícios, projetado para uso 
cada vez que se deseje a caracterização das 
partículas respiráveis. Todas as partículas 
vivas acima de 0,8 micrômetros num aeros-
sol podem ser coletadas numa variedade de 
ágares e separadas em duas faixas de tama-
nho: 0,8 a 8 micrômetros, no primeiro está-
gio; de 8 micrômetros para cima no segun-
do. 
 
 
O Impactador de Dois Estágios satisfaz dois 
requisitos importantes na amostragem de 
microorganismos: removem os organismos 
viáveis do ar e as mantêm reproduzindo-se. 
Trata-se dos mais eficientes instrumentos 
para a coleta de microorganismos. 
 
 
O Impactador de Dois Estágios é constituído 
de uma entrada cônica de alumínio, de dois 
estágios de amostragem e de uma placa ba-
se, todos fixados por três ganchos de pres-
são e vedados por juntas de o-ring.  Cada 
estágio de amostragem possui 200 orifícios 
de perfuração extremamente precisa. 
 
 
A coleta e análise das amostras de bioaeros-
sol são muito simples. Com uma placa de 
Petri, contendo um ágar apropriado aos mi-
croorganismos, instalada no instrumento, 
aspira-se o ar de amostragem.  A placa de 
Petri é então removida, invertida sobre sua 
tampa, incubada e contada mediante um 
método aceitável. 
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APLICAÇÕES TREM DE AMOSTRAGEM BIOAERO2 
 
• Resolução – RE nº 09 da ANVISA 

• Estudos da qualidade do ar em ambientes fecha-
dos 

• Estudos da eficiência de filtros e salas limpas 

• Produção farmacêutica 

• Clínicas veterinárias 

• Processamento de alimentos 

• Tratamento de esgotos 

• Ambientes hospitalares 

• Fabricação de cosméticos 

• Processamento de transporte e de grãos 

 
REPOSIÇÃO/ACESSÓRIOS: 

 
• O-rings para estágio, Ref. 10-152 
• O-rings para cone de entrada, Ref. 10-850-30R 
• Bomba de vácuo, 115V/60Hz, Ref. 10-709 
• Bomba de vácuo, 220V/60Hz, Ref. 10-710 
• Bomba de vácuo 12 Vcc, Ref. 70-711 
• Gancho de pressão (conj. com 3), Ref. 10-8803 
• Mangueira de borracha (185 cm), Ref. 10-151 
• Cone de entrada, Ref. 10-770A 
• Estágio base, Ref. 10-770B 
• Calibrador de campo, Ref. 10-727 
• Estojo, Ref. 10-150 
• Conjunto de palhetas (da bomba) de reposição 

(com 4), Ref. 10-160 
• Tripé, Ref. 10-726 

 

 
Trem de Amostragem de Bioaerossol de Dois 
Estágios, Modelo BIOAERO2: 
 
• Impactador de Bioaerossol de Dois Estágios, Ref. 

10-850 
• Bomba de Vácuo, 115V/60Hz, Ref. 10-709 
• Mangueira de Conexão, Ref. 10-151 
• Estojo, Ref. 10-150 
• Tripé, Ref. 10-726 
 
 
 

 
 

 
 
 
ESPECIFICAÇÕES  
Impactador Diâmetro 120,7 mm x Altura 127,0 mm.  Peso 1,28 kg 
Bomba de vácuo Largura 241,3 mm x Altura 139,7 mm x Fundo 114,3 mm.  Peso 3,88 kg 
Estojo Largura 238,12 mm x Altura 222,3 mm x Fundo 127,0 mm.  Peso 3,63 kg 
Vazão Opera a 28,3 l/min (1 cfm) 
Calibração Realizada com calibrador padrão primário 
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