
 
 

 

 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DO ANALISADOR DE SO₂₂₂₂  
E DE SEU FUNCIONAMENTO 

 

 
 
 

O analisador de SO₂ para baixas concentrações (ppm e ppb - partes por milhão e partes por 
bilhão) no ar ambiente é um instrumento de altíssima sensibilidade, usado para monitorar 
continuamente a concentração deste poluente no ar ambiente que a população respira. 
 
É um instrumento que deve reunir (e felizmente reúne) uma série de características que às vezes 

podem parecer contraditórias, isto é, cuja implementação dificulta a de outras também necessárias. 
 
Ele precisa: 

 
a) Ser sensível a baixas e baixíssimas concentrações de SO₂, ou seja, possuir um limite inferior de 
detecção muito baixo. 

b) Não sofrer variações importantes de resposta ao longo do tempo, mantendo sua calibração por 
longos períodos, ou seja, apresentar uma descalibração muito lenta. 

c) Ter resposta linear em toda ou todas as faixas de medição. 

d) Funcionar, sem a presença do usuário, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

e) Apresentar pouco ruído nos sinais e nos dados gerados. 

f) Aceitar, sem desequilíbrio operacional, variações “razoáveis” na voltagem da energia elétrica 
de alimentação. 

g) Reiniciar automaticamente a funcionar após queda de energia elétrica. 

h) Ser robusto, solicitando menos manutenção. 

i) Não consumir muita energia. 

j) Não consumir reagentes ou utilizar química úmida. 

  



 
 

 

k) Ter tamanho e peso adequados para ser instalado num rack padrão de 19 polegadas. 

l) Aceitar variações moderadas de temperatura e pressão no local onde está instalado. 

m) Se possível incluir bomba de vácuo interna. 

n) Se possível incluir várias faixas de medição facilmente configuráveis pelo usuário. 

o) Se possível incluir datalogger interno para arquivamento dos dados medidos. 

p) Se possível arquivar uma série de outros dados para acompanhar o funcionamento e facilitar 
diagnósticos. 

q) Incluir alarmes automáticos da maior quantidade de parâmetros possíveis. 

r) Incluir diagnóstico detalhado de todos os parâmetros medidos (ou seja, não só de concentração 
mas também de pressões, temperaturas, voltagens, falhas etc). 

s) Possuir várias saídas de comunicação incluindo: 

- Saídas analógicas (voltagens, amperagens) 

- Saidas Digitais (RS-232, RS-485) 

- Interface ETHERNET 

t) Permitir uma calibração simples ou, se preferido, calibração automática. 

u) Permitir monitoramento completo à distância, assim como configurar e calibrar remotamente. 

 
O Modelo 43i da Thermo, oferecido pela Energética no Brasil, consegue cumprir todas estas 

características e vantagens. 
 

Referindo-se a ele, serão explicados nos próximos parágrafos: 
 
1) Como funciona o instrumento; 
2) Quais são seus componentes principais e como se interligam entre si. 

 
FUNCIONAMENTO 

 
O funcionamento do instrumento deriva do conhecido principio óptico de absorção de luz e 

fluorescência. 
 
Há mais de 30 anos pesquisas demonstraram que as moléculas de SO₂, se “iluminadas” (ou seja, 

se recebem luz com um comprimento de onda bem específico e definido), ficam “energizadas” e depois 
emitem luz em outro comprimento de onda, também bem definido, quando perdem este estado 
“energizado” voltando a seu estado normal. 
 
Este processo pode ser explicado de maneira simplificada pela equação abaixo 

 

SO₂ + hѵ₁ � SO₂* � SO₂ �hѵ₂ 
 

Ou seja, uma molécula de SO₂ irradiada por uma luz com comprimento de onda hv₁ fica 
energizada (simbolizado pelo * na equação), e ao voltar para seu estado natural emite luz (fenômeno 
chamado de fluorescência) em outro comprimento de onda hѵ₂. O aparelho utiliza então este fenômeno 



 
 

 

de energização e posterior fluorescência como indicador da quantidade de moléculas de SO2 num 
volume determinado, e por conseqüência da concentração de SO2 no ar ambiente 
 

Como é feito isto? 
 

Descrição simplificada 
 
Numa primeira descrição simplificada podemos explicar que o instrumento funciona da seguinte 

maneira: 
 

� Numa “caixa” vazia pequena contendo um volume fixo de ar (que se supõe contenha 
moléculas de SO₂) existem dois furos, um numa extremidade, o outro num dos lados. 

� No furo da extremidade é conectada uma lâmpada especial que emite radiação na freqüência 
hv₁. Lembramos que é esta a frequência que energiza as moléculas de SO₂.  

� No outro furo (o lateral) está conectado um equipamento chamado de fotomultiplicador. Este 
equipamento, de alta sensibilidade, permite “ver” a luz gerada pela fluorescência que as 
moléculas de SO₂ geram ao voltar a seu estado normal após serem energizadas.  

� O fotomultiplicador emite um sinal elétrico proporcional à luz que ele está “vendo” ou 
recebendo, a qual, por sua vez, depende da quantidade de moléculas de SO2 na caixa. 

 

Em resumo, dentro deste volume vazio as moléculas de SO₂ presentes são primeiramente 
iluminadas pela radiação hv₁ da lâmpada especial e logo depois a luz emitida por elas na freqüência hv₂ 
(que segundo mencionado é diferente de hv₁) é detectada pelo fotomultiplicador que emite então um 
sinal elétrico proporcional à intensidade da luz emitida pelas moléculas de SO2. 
 
Num diagrama bem simplificado temos: 

 

DIGRAMA SIMPLIFICADO DO  ANALISADOR

LAMPADA

CAIXA

TUBO FOTOMULTIPLICADOR

Sinal eletrico proporcional
à quantidade de moleculas  de SO2

 
 

E como o volume da “caixa” é fixo, constante e conhecido podemos facilmente calcular a 
concentração de SO₂ a partir da quantidade de moléculas presentes na caixa. 
 



 
 

 

 
Descrição mais detalhada  

 
Uma explicação mais detalhada e precisa do equipamento inclui uma série de peças, acessórios e 

sub-sistemas que apresentamos abaixo: 
 

a) Sistema da lâmpada 
 
A lâmpada usada é especial e emite a maior parte de sua energia na freqüência hv₁ desejada, 

porém nem toda sua energia está nesta frequência. 
 

Para que chegue ao interior da caixa, apenas luz na freqüência hv₁ existe, entre a lâmpada e a 
caixa, um complexo sistema óptico de espelhos/filtros. São quatro espelhos/filtros em série que refletem 
a luz, porém só refletindo a luz na freqüência hv₁, e filtrando (eliminando) praticamente toda energia 
que não esteja nesta freqüência. 

Além disto, para melhorar a vida da lâmpada e a sensibilidade e precisão do instrumento, esta 
lâmpada é ligada e desligada com uma frequência próxima a 10Hz (ou seja, 10 vezes por segundo). 

O principal motivo pelo qual a lâmpada é assim pulsada é para que o fotomultiplicador leia não 
somente a luz emitida pelas moléculas mais também a possível luz existente quando as moléculas não 
estão emitindo (o que seria uma leitura falsa já que não existe luz emitida nesta situação na caixa). 

Ou seja, conhecendo qual é o “sinal” emitido pelo fotomultiplicador quando não há luz, 
conhecemos o “ruído” ou sinal falso existente seja qual for o motivo ou causa (como, por exemplo, luz 
remanescente, erro na eletrônica do fotomultiplicador etc.) 

O sistema da lâmpada inclui ainda um subsistema sofisticado que acompanha, com precisão, a 
energia emitida pela lâmpada. 

Cabe considerar que, para um correto funcionamento do analisador, a energia emitida pela 
lâmpada vai diminuindo com a idade ao longo do tempo. E esta diminuição precisa ser compensada ou 
corrigida. 

Como compensar isto? 

O instrumento possui, num pequeno furo situado no outro extremo da caixa (ou seja, oposto ao 
furo da lâmpada), um sensor detector de luz, de alta sensibilidade e precisão, que continuamente “lê” a 
luz emitida pela lâmpada. Se a lâmpada emite menos luz, este sensor detecta a mudança e manda um 
sinal para o microcontrolador do instrumento que por sua vez gera um pequeno aumento na voltagem 
de alimentação da lâmpada. Esta por sua vez corrige a intensidade da luz emitida voltando à sua 
emissão normal e compensando qualquer desgaste ou diminuição que tenha ocorrido. 

Na medida em que a lâmpada vai envelhecendo, este sistema vai graduadamente aumentando a 
voltagem da lâmpada (para compensar a degradação) até que (em geral após uns 18 a 24 meses) a 
voltagem atinge seu valor máximo e torna-se necessário trocar a lâmpada. 

O sistema da lâmpada inclui ainda lentes concentradoras e objetivas para melhorar e conduzir a 
passagem da luz assim como cabos e conectores elétricos. 
 

 

 

 



 
 

 

 

b) Sistema da caixa 
 
A “caixa” consiste num paralelepípedo de alumínio, oco, especialmente coberto internamente 

com uma superfície preta fosca para evitar reflexão da luz. Ou seja, um preto que visa ser um 
absorvedor perfeito da luz, similar ao interior de uma câmera fotográfica. 

 
Além dos dois furos principais já mencionados (um para a entrada da luz e outro para o 

fotomultiplicador), a “caixa” inclui: 
 

• Uma porta de entrada e uma porta de saída, em paredes opostas, pelas quais ocorrem a entrada 
e a saída do ar amostrado e que está sendo monitorado. 

• Aquecimento externo regulado numa temperatura superior à temperatura ambiente para evitar 
condensação de água nos espelhos, filtros ópticos, janelas e lentes, com seus cabos e 
conectores correspondentes. 

• Um furo no extremo oposto ao da lâmpada, para o detector do nível de emissão da lâmpada. 
 

c) Sistema do Fotomultiplicador 
 
Este sistema, acoplado a uma das laterais de caixa, inclui lentes e janelas para receber a luz 

emitida pelas correspondentes. Inclui também um transformador de alta voltagem para energização do 
fotomultiplicador, assim como um sistema eletrônico amplificador do sinal e os cabos e conectores 
elétricos.  
 

d) Sistema Pneumático 
 
O sistema pneumático do instrumento não é muito complexo e inclui: 
 

• Uma tomada de amostra, situada na parte traseira do instrumento por onde entra o ar ambiente 
a ser medido. 

• Uma tubulação de teflon até a caixa onde as moléculas de SO₂ são energizadas, passando por 
uma tubulação dupla chamada Kicker que elimina os Hidrocarbonetos que possam estar 
presentes e que possam interferir na medição. 

• Uma tubulação de teflon de saída da caixa que vai até um sensor de vazão de amostra. 
• Um sensor de pressão atmosférica conectado a um “T” na tubulação do item acima. 
• Tubulação de teflon que passa por um capilar de vidro que limita e mantém constante a vazão 
de amostragem. 

• Uma bomba de vácuo (interna ao instrumento) que recebe o ar amostrado que passa pelo 
capilar. A saída da bomba comunica com uma porta de exaustão no painel traseiro do 
instrumento. 

 
Num diagrama simplificado temos: 

 
 



 

 
 

e) Sistema Elétrico 
 
O sistema elétrico do instrumento (

razoavelmente simples. 
 

Inclui: 

• Um cabo de força de três pinos para conectar com a rede elétrica, incluindo um pino de 
aterramento. 

• Um conector elétrico para o cabo de força que inclui um porta fu
• Um interruptor liga/desliga localizado na parte dianteira do instrumento.
• Um transformador/retificador
entrada de 110Vca ou 220Vca e saídas de 24
alimentar diferentes peças e subsistemas
ventilador de resfriamento da parte interna do instrumento.
com 110Vca a bomba de vácuo.

 
f) Sistemas Eletrônicos 
 
O sistema eletrônico do analisador de SO

placas e processadores (microcontroladores) que recebe sinais
que também os processa e os envia às
e conexão Ethernet). 

 
Em total, existem 4 placas principais
 
• Placa mãe 
• Placa de Interface 
• Placa de entrada e saída (I/O)
• Placa do display teclado incl

 
 

 

stema elétrico do instrumento (não confundir com o sistema eletrônico

de força de três pinos para conectar com a rede elétrica, incluindo um pino de 

Um conector elétrico para o cabo de força que inclui um porta fusível e fu
Um interruptor liga/desliga localizado na parte dianteira do instrumento.

retificador, consistindo numa fonte chaveada, robusta e de precisão
entrada de 110Vca ou 220Vca e saídas de 24Vcc, +15 Vcc, -15Vcc

diferentes peças e subsistemas. Os 24Vcc, por exemplo,
ventilador de resfriamento da parte interna do instrumento. A fonte chaveada também alimenta 
m 110Vca a bomba de vácuo. 

O sistema eletrônico do analisador de SO2 é altamente sofisticado, moderno e inclui uma s
rocessadores (microcontroladores) que recebe sinais, os processa, os passa para

envia às diferentes saídas (incluindo o display, saídas analógicas, digitais 

principais incluindo:  

Placa de entrada e saída (I/O) 
Placa do display teclado incluindo o próprio Display/Teclado 

 

 

não confundir com o sistema eletrônico, descrito a seguir) é 

de força de três pinos para conectar com a rede elétrica, incluindo um pino de 

vel e fusíveis. 
Um interruptor liga/desliga localizado na parte dianteira do instrumento. 

fonte chaveada, robusta e de precisão,  com 
Vcc, +5Vcc e -5Vcc para 

, por exemplo, servem para alimentar o 
A fonte chaveada também alimenta 

é altamente sofisticado, moderno e inclui uma série de 
, os processa, os passa para a placa mãe, 

diferentes saídas (incluindo o display, saídas analógicas, digitais 



 
 
 

Placa Mãe 
 
A placa mãe centraliza e processa todos os sinais e dados.

o firmware de operação, a memó
com as placas restantes. 

A placa recebe energia da fonte chaveada do sistema elétrico.
o teclado, verificando se o usu
frequência a placa de entrada/saída para verificar se chegou algum comando remoto
da mesma. 

Uma série de sinais é enviada 
de um cabo de 3 fios via RS-485. A placa de interface 
nos parágrafos abaixo). A placa mãe alimenta com 24

Recolhidos todos os dados pela placa mãe, ela os proces

• O display (renovando, por exemplo,
• A placa de I/O mudando as saídas digitais,
RS-485,10-Base-T e voltagem

• A memória interna (datalogger)
 
A placa mãe verifica constantemente a “qualidade

paralisa o processo se as voltagens não estiverem corretas.
110Vca a bomba de vácuo passando pela placa de interface.

 

 
Placa de interface 
 
A placa de interface tem como finalidade receber todos os s

alguns são analógicos e outros digitais
à placa mãe. 

 

 

 

 

A placa mãe centraliza e processa todos os sinais e dados. Ela inclui o microcontrolador 
emória onde ficam armazenados os dados, o relógio interno, e 

ecebe energia da fonte chaveada do sistema elétrico. Ela “consulta
se o usuário apertou alguma tecla. Também consulta com a mesma alta 

ência a placa de entrada/saída para verificar se chegou algum comando remoto

enviada continuamente pela placa de interface. Esta co
485. A placa de interface envia dados já pré-processados (

A placa mãe alimenta com 24Vcc a placa de interface.

Recolhidos todos os dados pela placa mãe, ela os processa e envia os resultados para:

, por exemplo, os dados medidos e avisando se tiver algum alarme)
A placa de I/O mudando as saídas digitais, analógicas e de Ethernet, 

T e voltagem 
interna (datalogger) para armazenar dados de média obtidos.

A placa mãe verifica constantemente a “qualidade” da energia fornecida pela fonte chaveada e 
paralisa o processo se as voltagens não estiverem corretas. Finalmente a placa mãe alimenta

a bomba de vácuo passando pela placa de interface. 

como finalidade receber todos os sinais dos principais sensores, os quais 
outros digitais, pré-processá-los, verificar se estão cor

 

nclui o microcontrolador principal, 
o relógio interno, e as conexões 

“consulta” com alta frequência 
Também consulta com a mesma alta 

ência a placa de entrada/saída para verificar se chegou algum comando remoto do exterior através 

placa de interface. Esta conexão é feita através 
processados (ver explicações 

a placa de interface. 

sa e envia os resultados para: 

os dados medidos e avisando se tiver algum alarme) 
 ou seja, as portas RS-232, 

dia obtidos. 

energia fornecida pela fonte chaveada e 
Finalmente a placa mãe alimenta com 

 

inais dos principais sensores, os quais 
verificar se estão corretos e só então enviá-los 



 
A placa de interface está então diretamente conectada com:

• O sensor do fotomultiplicador
• Um sensor de temperatura interna do instrumento para 
com temperatura adequada e não a

• Um sensor de temperatura da “caixa
alta, evitando assim a condensação de água nas lentes e filtros ópticos d

• Um sensor de pressão barométrica para 
normais de pressão e temperatura.

• Um sensor de vazão, para verificar que a bomba est
passar o ar de amostragem pelo instrumento

• Um sensor que corrige a voltagem da lâmpada acompanhando seu envelhecimento.
 

A placa de interface recebe da placa mãe a energia
como 110Vca que passa, sem modificar
um sistema transformador, os 10Hz 
alta voltagem, o fotomultiplicador.

 
Em resumo, esta placa fornece energia para uma s

sinais “primários”, os pré-processa e os envia à placa mãe para 
arquivamento. 
 

  

 

A placa de interface está então diretamente conectada com: 

O sensor do fotomultiplicador 
Um sensor de temperatura interna do instrumento para assegurar que o interior do gabinete está 
com temperatura adequada e não aquecendo em excesso. 
Um sensor de temperatura da “caixa” de medição para assegurar que a temperatura é suficiente 

a condensação de água nas lentes e filtros ópticos d
Um sensor de pressão barométrica para corrigir o valor da concentração para condições 
normais de pressão e temperatura. 

para verificar que a bomba está funcionando corretamente e fazendo 
passar o ar de amostragem pelo instrumento dentro dos limites de vazão

nsor que corrige a voltagem da lâmpada acompanhando seu envelhecimento.

A placa de interface recebe da placa mãe a energia em 24Vcc para sua própria operação assim 
sem modificar, para a bomba de vácuo. Esta placa 

10Hz da lâmpada e também alimenta, através de um transformador de 
alta voltagem, o fotomultiplicador. 

esta placa fornece energia para uma série de sensores e equipamento
processa e os envia à placa mãe para verificação,

 

que o interior do gabinete está 

que a temperatura é suficiente 
a condensação de água nas lentes e filtros ópticos do sistema de medição. 

corrigir o valor da concentração para condições 

funcionando corretamente e fazendo 
dos limites de vazão esperados. 

nsor que corrige a voltagem da lâmpada acompanhando seu envelhecimento. 

24Vcc para sua própria operação assim 
Esta placa alimenta então, através de 

através de um transformador de 

rie de sensores e equipamentos, recebe os 
verificação, processamento final e 

 



 
 

 

Funcionamento do Conjunto 

Podemos descrever o funcionamento do instrumento afirmando que: 

O instrumento recebe energia da rede, que é verificada e transformada em várias voltagens para 
operar os diferentes subsistemas. Parte desta energia alimenta uma bomba de vácuo que faz circular o ar 
sendo medida através do sistema pneumático do instrumento. 

Uma vez medida a concentração de SO₂, o ar é exaurido novamente para a atmosfera. 

Uma lâmpada especial “energiza” as moléculas de SO₂ contidas numa “caixa” preta. Um 
fotomultiplicador “lê” a luz (fluorescência) gerada pelas moléculas. 

Uma placa eletrônica alimenta a lâmpada e o fotomultiplicador e recebe uma série de sinais 
(vazão, pressão, duas temperaturas e concentração) e os pré-processa. 

A placa de interface envia estes dados digitais pré-processados para a placa mãe, que faz o 
processamento final. 

A placa mãe por sua vez recebe “instruções” do teclado ou entrada remota, e os processa junto 
com os dados recebidos da placa de interface. 

A placa mãe então disponibiliza estes dados. 

• No display 
• Nas saídas analógicas 
• Na memória interna 
• Nas saídas digitais 

Finalmente a placa mãe verifica o correto funcionamento de todo o sistema, gera alarmes se 
existirem e oferece diagnóstico se algum parâmetro está fora das faixas aceitáveis. 

O conjunto todo é projetado e fabricado para funcionar 24horas por dia e 365 dias por ano com 
manutenção mínima. 

Existem alguns opcionais disponíveis (não descritos nestas páginas), sendo a opção principal a 
possibilidade de calibração automática usando válvulas opcionais. 

DIAGRAMA MOSTRANDO OS PRINCIPAIS COMPONENTES E SUBSISTEMAS 

 


