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1.0 Introdução 
 

O objetivo deste informativo técnico é descrever tecnicamente o manômetro inclinado- 
vertical utilizado no CIPA. O manômetro é duplo, sendo um manômetro para monitoramento 
da pressão de velocidade na chaminé e o outro manômetro para medir a pressão diferencial 
no orifício (placa de orifício). Os manômetros são idênticos. O manômetro é fabricado pela 
Dwyer Instruments, Inc. 

 
Cada manômetro possui uma escala constituída de uma parte inclinada e uma parte 

vertical. Ver Figura 1. A escala do manômetro mede 250 mm H2O no total. A escala 
inclinada vai de 0 a 25 mm H2O, com divisão mínima de 0,5 mm H2O; a escala vertical vai de 
30 a 250 mm H2O, com divisão mínima de 2 mm H2O. Por ser inclinado, o primeiro 
segmento confere maior sensibilidade na leitura.  

 
No manômetro inclinado-vertical, o fluido manométrico tem densidade igual a 0,826 

g/cm3. Os dutos indicadores são usinados em bloco de acrílico. 
 

2.0 Características Técnicas do Manômetro Inclinado Vertical 1,2 
 

A combinação de um manômetro inclinado com um manômetro vertical é muito útil na 
determinação do movimento do ar. Ver Figura 1.  

 
 

 
 

Figura 1 Foto de um manômetro inclinado-vertical 
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A escala inclinada confere ao manômetro adequabilidade para a medição da 

velocidade do ar. No manômetro utilizado pela ENERGÉTICA, a escala inclinada vai de 0 a 
25 mm H2O, com divisão mínima de 0,5 mm H2O. A seção vertical, por sua vez, com sua 
escala de 30 a 250 mm H2O e divisão mínima de 2 mm H2O, é usada primordialmente para 
a determinação da pressão estática acima da faixa da seção inclinada. 

 
Seção Inclinada (Fig. 2) 
 
Para explicar a seção inclinada, suponhamos o manômetro da Figura 2, sem a seção 

vertical. Na figura, vê-se a escala inclinada e o reservatório (poço) à direita. A propósito, no 
manômetro inclinado-vertical, o reservatório de fluido é importante (ver Figura 1, com o 
suporte no topo da perna direita).  

 
Na Figura 2, a perna à esquerda está inclinada num ângulo α, de modo que o 

deslocamento do fluido, h’, ao longo da escala é maior que a pressão h. O fator multiplicador 
é geralmente de 5 a 10, mas pode-se chegar à taxa de 20:1, ou mesmo mais, contanto que 
o ângulo seja correto e o zero da escala seja precisamente estabelecido (ver Tabela 1).  

 
 

 
 

    Figura 2 – Manômetro inclinado 
 
 

Table 1 Senos naturais e multiplicadores resultantes para ângulos de 
inclinação de manômetros inclinados com reservatórios 

 
Ângulo, 

grau 
Seno Multipli- 

cador 
Ângulo, 

grau 
Seno Multipli- 

cador 
Ângulo, 

grau 
Seno Multipli- 

cador 
2,0 0,0349 28,7 6 0,1045 9,57 14 0,2119 4,13 
2,5 0,0436 22,9 7 0,1219 8,21 15 0,2588 3,86 
3,0 0,0523 19,1 8 0,1392 7,18 16 0,2756 3,63 
3,5 0,0610 16,4 9 0,1564 6,39 17 0,2924 3,42 
4,0 0,0698 14,3 10 0,1736 5,76 18 0,3090 3,24 
4,5 0,0785 12,7 11 0,1908 5,24 19 0,3256 3,07 
5,0 0,0872 11,5 12 0,2079 4,81 20 0,3420 2,92 
5,5 0,0958 10,4 13 0,2249 4,44 21 0,3584 2,79 

 
O fator multiplicador para um dado manômetro inclinado depende de (1) o ângulo de 

inclinação, (2) a relação entre a área do tubo e área do poço, e (3) a densidade do fluido 
indicador. Estes fatores são considerados na equação: 

 

ℎ� = �ℎ − ∆ℎ� �	�
 = �ℎ� ���� + ��
����

�	
�
    (Eq. 1) 
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onde  ht = altura de carga verdadeira, em mm 
  h’ = leitura na escala, em mm 
  ∆h = alteração no nível do reservatório, em mm 
  At = seção transversal do duto 
  Ap  = seção transversal do reservatório 
  γf/γa = densidade do fluido indicador com referência à da água 
 

No manômetro utilizado pela ENERGÉTICA estas correções já estão incluídas na 
escala, de modo que as leituras são diretas, em mm H2O. 

 
Observe-se que ht, dado em mm H2O, não é uma unidade de pressão (pressão é força 

por área). Caso se queira a pressão, ∆p, em kPa, por exemplo, esta é dada por  
 

�� = 10����ℎ       (Eq. 2) 
 
onde ρ é a densidade do fluido e g é a aceleração da gravidade. 
 

Característica do Fluido Indicador 
 
O fluido indicador utilizado no manômetro inclinado-vertical tem densidade de 0,826 

g/cm3. Devido a ser mais leve do que a água, o fluido indicador mover-se-á 
aproximadamente 21 % mais do que a água em resposta a uma mesma pressão. 
 

Reservatório 
 

Como o líquido pode subir e descer no interior do tubo indicador graduado, o nível do 
fluido irá descer ou subir no interior do reservatório na mesma proporção, e, por isso, a 
escala tem que ser compensada (como mostra a Eq. 1). A fim de não gerar erros na 
compensação, o fabricante informa que tanto o reservatório quanto o tubo de indicação são 
usinados com precisão de 0,005 mm.2  
 

Nivelamento 
 

Para que as leituras sejam exatas, a seção inclinada da escala tem de estar 
exatamente no ângulo (α) para o qual ela foi projetada. O manômetro é dotado de um furo 
na parte superior do bloco, a fim de que possa ser pendurado e pivotado, e de um nível de 
bolha, para que seja nivelado. 

 
Leitura da Coluna 
 
Antes de realizar qualquer leitura, o usuário deve ajustar o nível do fluido. Isso é feito 

com o botão de ajuste do nível. Ver foto dos botões na Figura 3. Para zerar o fluido, 
recomenda-se alinhar o topo do menisco com o zero da escala. Ver menisco na Figura 4. 

 
 

 

 

 
Figura 3 – Botões de ajuste das colunas  Figura 4 – Menisco na extremidade da 

coluna 
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Para maior exatidão, é necessário que as leituras sejam feitas com a linha da visão 

perpendicular à coluna do fluido, assim eliminando erro de paralaxe.  
 

3.0 Verificação do Manômetro 
 

Critérios de Aceitação 
  

De acordo com a EPA (ver Ref. 3, Seção 3.4.1), o manômetro deve ser verificado 
contra um manômetro padrão (do tipo com fluido indicador) em no mínimo três pontos: 0,64 
mm; 12,7 mm e 25,4 mm H2O. As leituras do manômetro devem desviar-se em no máximo 
5% com relação à leitura do manômetro padrão em cada ponto. 
 

A ENERGÉTICA estende o número de pontos para 6, ficando 3 na parte inclinada e 3 
na parte vertical. Os pontos escolhidos pela ENERGÉTICA são: 0, 12, 24, 30, 50 e 70 mm 
H2O. Os desvios máximos continuam sendo 5% para todos os pontos. 
 

Manômetro Padrão 
 

A ENERGÉTICA emprega, como manômetro padrão, um manômetro inclinado-vertical 
idêntico ao utilizado na calibração de tubo pitot. Atende assim aos requisitos da EPA 
contidos na Ref. 4, Seção 3.1.1, considerados os mais rígidos para um manômetro 
inclinado. O manômetro padrão da ENERGÉTICA é enviado periodicamente para calibração 
numa empresa da RBC.  

 
Bancada de Ensaios 
 
A verificação do manômetro é conduzida numa configuração conforme mostrado na 

Figura 5, compreendendo normalmente: manômetro a ser verificado, manômetro padrão, 
mangueiras e válvulas. 

 
Teste de Vazamento 
 
Atendendo à EPA (ver Ref. 3, Seção 3.1.1), o manômetro é testado quanto a 

vazamentos, tanto em condições de pressão quanto em condições de vácuo. 
 
Procedimento de verificação 

 
Proceder à verificação (CQ) do manômetro conforme o seguinte procedimento: 
 
1. Instalar o manômetro objeto (a ser verificado) e o manômetro padrão na bancada 

de verificação conforme ilustrado na Figura 5. Assegurar-se de que ambos os 
manômetros pivotam em torno dos respectivos pivôs. 

 
2. Orientando-se pelos níveis de bolha, nivelar ambos os manômetros 

 
3. Utilizando os botões de nível, zerar cuidadosamente ambos os manômetros. Ver 

os cuidados de nivelamento na Seção 2.0 
 
4. Abrir o lado do vácuo para a atmosfera e aplique pressão em cada sistema.  

 
5. Comparar as leituras de ∆p do manômetro objeto com as do manômetro padrão, 

nos pontos estabelecidos pela ENERGÉTICA (ver acima). Siga os mesmos 
procedimentos no lado do vácuo, deixando aberto para a atmosfera o lado da 
pressão e aplicando vácuo no sistema. 

 
6. Abrir o lado do vácuo para a atmosfera e aplicar pressão em cada sistema.  



 

Pág.  5 
 
 
 

 
 

Figura 5    Bancada de verificação de manômetro inclinado-vertical, 
mostrando o manômetro objeto e o manômetro padrão, 

interligados por mangueiras 
 
 

7. Comparar as leituras de ∆p do manômetro objeto com as do manômetro padrão, 
nos pontos estabelecidos pela ENERGÉTICA (ver acima). Seguir os mesmos 
procedimentos no lado do vácuo, deixando aberto para a atmosfera o lado da 
pressão e aplicando vácuo no sistema. 

 
8. Registrar os dados no formulário da Figura 6. Se, a cada ponto, o valor de ∆p lido 

manômetro inclinado-vertical estiver dentro dos critérios de aceitação com relação 
à leitura do ∆p no manômetro padrão, o manômetro inclinado-vertical é 
considerado devidamente calibrado.  
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Laudo de Verificação (CQ) 
 

Dados do Manômetro Objeto 
Modelo  Marca:  
N° série:   
 

Dados do Manômetro Padrão 
Modelo: MM-400 Marca: Dwyer 
N° série: S-18-N  Ident.: MANI-003 
Data última calibração: 06/08/07 N° Cert.: 81 006-101 
Órgão calibrador: IPT  
 

Dados da Calibração 
N°  Data:  
Temp. (°C):  Pr. atm. (mm Hg):  Umid. (%):  

Resp.:  
 

Leituras 
Manômetro Padrão Manômetro Objeto (leituras mm H2O) 

(do certificado de calibração) Lado A Lado B 
Leitura não 
corrigida 
(do cert.) 

Erro 
(mm) 

(do cert.) 

Leitura 
corrigida 

(mm) 

Leitura 
(mm) 

 

Erro 
(mm) 

Leitura 
(mm) 

 

Erro 
(mm) 

       
3 -0,06 3,06     

12 -0,03 12,03     
24 -0,03 24,03     
30 0,00 30,00     
50 0,30 49,70     
70 0,00 70,00     

 
 

Figura 6 Formulário de registros de dados da verificação 
 
 

6.0 A Precisão da Escala 
 
No manômetro, a incerteza está associada com a escala usada para ler a altura do 

fluido e com a variação de medições repetidas (repetitividade). A altura da coluna de líquido 
é considerada um padrão primário para pressão, de modo que este manômetro não 
depende de um padrão de calibração. 

 
Os manômetros utilizados pela ENERGÉTICA são importados da Dwyer. Ao serem 

recebidos, as escalas dos mesmos são todas comparadas com a de um manômetro padrão. 
Pelos critérios de aceitação da ENERGÉTICA, o erro de leitura na escala não deve exceder 
0,13 mm, na faixa de 0 a 25 mm, e 1,3 mm, na faixa de 30 a 250 mm. 

 
Estes limites máximos estabelecidos (± 0,13 mm e (± 1,3 mm) são interpretados como 

os limites dentro dos quais todos os valores se encontram. A distribuição de probabilidade é 
conservadoramente considerada como retangular, resultando então uma incerteza padrão 
de ± 0,075 mm (0,13 mm dividido por √3) e ± 0,75 mm (1,3 mm dividido por √3). Estas são 
avaliações do tipo B. 
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