
Um kit de ferramentas de conhecimento para medir a 
umidade, o ponto de orvalho e a umidade de forma eficiente 
em instalações e processos de fabricação.

Guia para Medição de 
Umidade para indústrias



Bem-vindo Colega! O objetivo do Guia de Medição de Umidade 
da Vaisala para Indústrias Inteligentes é compartilhar a teoria da 
umidade e exemplos práticos de como medir umidade, umidade 
e ponto de orvalho trazem valor a diferentes processos e 
instalações de fabricação.

A Vaisala é líder global em medição industrial e ambiental, 
comprometida com observações ambientais confiáveis para 
melhor tomada de decisões, segurança
e eficiência.

Observações 
Significativas

por um Mundo Melhor

https://www.youtube.com/watch?v=Z6Wfmo202As
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Fórmulas 
de Umidade
Existem vários parâmetros de umidade e fórmulas de conversão que você 

pode começar a usar imediatamente. Criamos um documento abrangente 

que facilita a compreensão das fórmulas essenciais de umidade no seu 

próprio ritmo; dando a você a confiança e o conhecimento que você precisa 

para fazer seus próprios cálculos de umidade.

Descubra como os diferentes parâmetros de umidade se correlacionam e 

saiba como fazer conversões e cálculos, incluindo:

- ponto de orvalho da umidade relativa ou pressões diferentes
- umidade relativa da relação de mistura do ponto de orvalho ou 
  entalpia
- umidade absoluta e partes por milhão (ppm)

Baixe o documento Fórmulas de Conversão de Umidade

APRENDA

https://www.vaisala.com/en/lp/make-your-job-easier-humidity-conversion-formulas


Calculadora 
de Umidade
Usando seu computador ou dispositivo móvel

é uma maneira fácil e conveniente de fazer 

cálculos e conversões de umidade.

A Calculadora de Umidade Vaisala gratuita 

permite calcular vários parâmetros de umidade a 

partir de um valor conhecido. Você também pode 

fazer conversões de unidade e ver os efeitos das 

mudanças nas condições ambientais - como 

temperatura e pressão - nos parâmetros de 

umidade.

Use a ferramenta on-line ou marque-a para uso 

off-line. A mesma ferramenta é otimizada também 

para dispositivos móveis. Acesse aqui. 

APRENDA

https://www.vaisala.com/en/lp/humidity-calculator


Leia o blog do gerente de produto Jarkko Ruonala
"Entendendo o desempenho da medição e as especificações"

Glossário de 
Medição

Glossário
Exatidão: Proximidade de concordância entre um valor de quantidade medido e um valor de quantidade real de um mensurando.

Precisão: Proximidade de concordância entre indicações ou valores de quantidade medidos obtidos por medidas 
replicadas. Às vezes erroneamente usado para significar precisão de medição.

Histeresis: Uma variação na medição induzida por uma mudança de direção.

Sem-linearidade: Uma mudança na sensibilidade da medição em relação à magnitude do mensurando.

Calibração: A comparação de um valor de medição com um padrão de referência ou calibração.

Incerteza na calibração: A soma cumulativa da incerteza de medição para a referência de calibração ao longo do caminho de 
rastreabilidade da referência de calibração usada (padrão de trabalho) até a referência de nível superior 
(padrão primário).

Adjuste: O ajuste da função de transferência contra um padrão de calibração. O ajuste em mais de dois pontos ao 
longo da faixa dinâmica indica baixa linearidade do dispositivo de medição.

Rastreabilidade Metrológica: Propriedade de um resultado de medição pelo qual o resultado pode ser relacionado a uma referência através de 
uma cadeia de calibrações ininterrupta e documentada, cada uma contribuindo para a incerteza de medição.

Sensibilidade: Uma relação entre a indicação de um instrumento e a correspondente mudança no valor de uma 
quantidade sendo medida.

Seletividade: Independência de um sistema de medição para mudanças em outros fatores além do mensurando 
(variáveis ambientais, produtos químicos, etc.).

Resolução: A menor alteração na quantidade medida que causa alteração perceptível na indicação de medição. Em 
instrumentos eletrônicos, a resolução pode ser afetada pela resolução e escalonamento do estágio de saída 
analógica.

Estabilidade: Propriedade de um instrumento de medição, pelo qual suas propriedades metrológicas permanecem constantes ao longo do 
tempo.
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https://www.vaisala.com/en/blog/2017-11/understanding-measurement-performance-and-specifications


Umidade e 
Segurança Intrínseca
A segurança intrínseca (IS) é um conceito usado para impedir que 

equipamentos elétricos causem explosões em ambientes perigosos. Um 

ambiente perigoso é um local onde se espera que existam misturas 

potencialmente explosivas de gases ou pós finos. O equipamento elétrico tem o 

potencial de acender essas misturas se as faíscas

ou altas temperaturas são geradas durante a operação do equipamento. Em um 

sistema intrinsecamente seguro, todo o equipamento é projetado e instalado de 

tal forma que não tem energia suficiente para causar a ignição da mistura de 

gás potencialmente explosiva,

mesmo em uma condição de falha.

Aprenda a ler as marcas ATEX e IECEx de instrumentos de umidade para 
locais perigosos.

https://www.vaisala.com/en/blog/2018-01/how-read-atex-and-iecex-markings-humidity-instruments-hazardous-locations


Secagem de 
Pulverização 
Eficaz
Encontrar as condições ideais e ser capaz de 

mantê-las estáveis é a chave para reduzir 

custos e produzir energia com eficiência. 

Experimente o nosso simulador de secagem 

interativo para entender como as medições 

exatas de umidade podem levar a um uso de 

energia mais eficiente e a rendimentos mais 

altos.

DESCUBRA

DESCUBRA

https://www.vaisala.com/en/industries-innovation/food-technologies-and-agriculture/spray-drying-monitoring


Tecnologia
da Vaisala

A medição de umidade relativa da Vaisala é baseada

na tecnologia de sensores líder HUMICAP®.  

Veja descritivo da tecnologia. 

Leia sobre o novo HUMICAP R2 com maior tolerância à corrosão.

PONTO DE ORVALHO

UMIDADE 
RELATIVA

A medição do ponto de orvalho da Vaisala é baseada 

na avançada tecnologia de sensor DRYCAP. 

Veja descritivo da tecnologia. 

https://www.vaisala.com/en/blog/2017-12/drycapr-sensor-technology-measuring-dew-point-very-dry-conditions
https://www.vaisala.com/en/case/vaisala-humicapr-sensor-measuring-relative-humidity
https://www.vaisala.com/en/blog/2018-01/your-humidity-sensor-robust-enough


Umidade Relativa
– Aprenda os mistérios do 
vapor de água
Veja o webinar 

Medição de umidade em 
aplicações industriais

Veja o webinar 

Vídeo: Medições inteligentes 
para indústrias inteligentes
Sondas intercambiáveis por 
conveniência, compatibilidade e 
precisão contínua.

VEJA

Webinars & Video

https://www.vaisala.com/en/events/webinars/lp/webinar-relative-humidity-learn-mysteries-water-vapor
https://www.youtube.com/watch?v=UNIp-hiauxQ
https://www.vaisala.com/en/events/webinars/lp/smart-measurements-smart-industries-humidity-measurement-industrial-applications


monitores para 
transformadores

Instrumentos
A Vaisala tem uma ampla seleção de instrumentos de medição de umidade 

e ponto de orvalho que são otimizados para diferentes tipos de aplicações.

VEJA MAIS

para Aplicações 
Muito Secas

para 
Ambientes 
Perigosos

Série Vaisala 
HUMICAP® MMT330
para Umidade em 
Medição de Óleo

Família Vaisala MI70 
Medidores portáteis
para verificação de 
pontos Análise de 
Gás Dissolvido

Vaisala HUMICAP® 
SHM40
Kit de medição de 
umidade de 
concreto
Série Vaisala WXT530 
Transmissores 
meteorológicos

MEDIÇÃO

viewLinc sistema de 
Monitoramento para 
Meio Ambiente Monitore 
a umidade e a 
temperatura sem fio

Sondas Inteligentes 
Compatíveis com 
Indigo
para maior 
conveniência Série 
Vaisala DRYCAP® 
DMT340

Transmissor Vaisala 
Indigo 
para fácil avaliação e 
visualização de dados 

Série Vaisala HUMICAP® 
HMT330
para Umidade Alta e 
normal 

Série Vaisala HUMICAP® 
HMT360

http://www.vaisala.com/DGA
https://www.vaisala.com/en/industries-innovation
http://www.vaisala.com/HMT330
http://www.vaisala.com/DMT340
http://www.vaisala.com/HMT360
http://www.vaisala.com/MMT330
https://store.vaisala.com/eu/products/searchresults?q=MI70
http://www.vaisala.com/SHM40
http://www.vaisala.com/WXT530
http://viewlinc.vaisala.com/
https://www.vaisala.com/en/products/instruments-sensors-and-other-measurement-devices/instruments-industrial-measurements/indigo200
https://www.vaisala.com/en/lp/smart-measurements-smart-industries-go-indigo-vaisala


Aplicações
Do setor automotivo e eletrônico à construção e alimentação, a 

maioria das indústrias pode se beneficiar do monitoramento da 

umidade relativa, do ponto de orvalho ou da umidade do óleo. O 

monitoramento ajuda a garantir que os processos sejam 

executados com eficiência, economizando energia e garantindo a 

qualidade do produto final. Aplicações típicas que se beneficiam 

da medição de umidade:

VEJA MAIS

Ar Comprimido
Evite secar 
excessivamente o ar 
medindo o ponto de 
orvalho.

Spray De Secagem 
Controle a saída da 
umidade para otimizar 
o uso de energia.

MEDIÇÃO

Fabricação de Material 
de Construção
Meça o vapor de água 
no processo de 
secagem.

Medição em HVAC 
Bem-estar e eficiência 
energética.

https://www.vaisala.com/en/industries-innovation
http://www.vaisala.com/compressedair
https://www.vaisala.com/en/industries-innovation/food-technologies-and-agriculture/spray-drying-monitoring
https://www.vaisala.com/en/industries-innovation/hvac-construction-material-and-artefact-monitoring/construction-material
http://www.vaisala.com/HVAC


Novo: Família 
Indigo com
Sondas 
Trocáveis

LEIA MAIS

EXPERIÊNCIA

A família Vaisala Indigo inclui sondas de medição inteligentes e 

intercambiáveis, dispositivos host opcionais e o software gratuito 

Vaisala Insight para PC. Ter inteligência de medição dentro dos 

probes significa que eles são fáceis de remover, compatíveis com 

os dispositivos host Indigo e podem ser integrados em outros 

sistemas também.

https://www.vaisala.com/en/lp/smart-measurements-smart-industries-go-indigo-vaisala


Mona.Lisa 
preservada 
pela Vaisala
Você provavelmente conhece a Mona Lisa, conhecida 

como La Joconde em francês, uma das obras de arte 

mais populares do mundo. Você também sabe que pode 

ser encontrado no mundialmente famoso Museu do 

Louvre, em Paris. Mas o que você pode não saber é que 

a Vaisala ajuda a preservar a Mona Lisa medindo

a estabilidade do ambiente de umidade e temperatura 

dentro de sua vitrine de vidro. Leia o estudo de caso 

inteiro.

LEIA MAIS

EXPERIENCE

https://www.vaisala.com/en/case/mona-lisa-preserved-vaisala


Vaisala no 
Espaço
Por que a tecnologia Vaisala é utilizada na exploração espacial? 

Nossa tecnologia é extremamente estável e isso é vital devido às 

condições ambientais extremas que são experimentadas no 

espaço. Os sensores Vaisala são capazes de suportar calor e frio 

extremos e são altamente tolerantes a tremores e vibrações. É 

esse alto nível de estabilidade que garante que eles possam 

fornecer leituras precisas das mudanças reais mesmo em outros 

planetas.

LEIA MAIS

EXPERIÊNCIA

https://www.vaisala.com/en/blog/2017-09/did-you-know-vaisala-has-been-helping-unveil-secrets-space-decades


EXPERIÊNCIA

A Seu 
Serviço
A Vaisala agrega valor de primeira classe aos 
nossos clientes todos os dias. Para garantir que 
continuemos a entender suas necessidades, 
levamos a sério o feedback dos clientes e 
atendemos às suas solicitações específicas. 
Nossa instalação de fabricação premium garante 
que os instrumentos que oferecemos atendam 
aos seus requisitos mais exigentes em uma 
ampla variedade de aplicações.
A experiência da Vaisala inclui também 
calibração, manutenção e ajuste com cuidado. Os 
clientes de calibração da Vaisala acabam com 
um produto preciso como novo,
uma certificação para provar isso e paz de 
espírito. Nossos Contratos de Calibração e 
Premium Care facilitam que você cuide de seus 
instrumentos de alta qualidade nos próximos 
anos.

“Nossa equipe de 
vendas e engenharia 
é extremamente 
qualificada e 
experiente e está 
sempre disponível
para ajudar nossos 
clientes com soluções 
ideais para suas 
necessidades de 
negócios. ”
Gerry Ducharme, 
Grupo de Ambiente 
Controlado da AMER
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LEIA MAIS

http://www.vaisala.com/calibration


Investigação
Nossos engenheiros de vendas proporcionam 

aos nossos clientes centenas de anos de 

experiência combinada em engenharia 

mecânica, química, elétrica e de computação.

Os engenheiros da Vaisala estão à disposição 

para ajudá-lo com suas perguntas sobre 

produtos ou aplicativos.

https://www.vaisala.com/contact


Tel: +55 (19) 3243-3610   +55 (19) 3243-3732 
contato@rigorautomacao.com.br
www.rigorautomacao.com.br
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