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ATENÇÃO

MELHORIA: DETERMINAÇÃO DO VOLUME COM GASÔMETRO
O OPS-G é resultado de uma melhoria promovida no OPSOMS original no, qual
o volume de ar amostrado era baseado na prática por muito tempo generalizada de se considerar como vazão de amostragem a vazão limitada pelo orifício
crítico utilizado na amostragem.
Vale frisar que o orifício crítico, a rigor, é apenas um limitador de vazão; não
um medido de vazão.
No OPS-G o volume de amostragem é medido diretamente por um gasômetro,
substituindo o procedimento original de determinação do volume pela multiplicação da vazão do orifício crítico (retirada do relatório de ensaio) pelo tempo
decorrido de amostragem.
A determinação do volume de amostragem na nova versão do OPS-G segue a
metodologia apresentada no método ASTM D 3267-91 – 91 (ver Ref. 12), recomendada no Item 7.3.1 do método ASTM D 3268 – 91 (ver Ref. 13). Ambos os
métodos ASTM se aplicam à medição de fluoretos sólidos e gasosos.

CANCELAMENTO DA NORMA NBR 10736 (FUMAÇA)
Em setembro de 1989, foi promulgado, pela ABNT, um método específico para
Fumaça, o NBR 10936 “Material Particulado em Suspensão na Atmosfera – Determinação da Concentração de Fumaça pela Método da Refletância da Luz”
(Ref. 12, Seção 8.0). Nota: Este método foi cancelado pela ABNT em outubro de
2013. Como alternativa, a ENERGÉTICA recomenda que se utilize o Método
L8.012 da CETESB (Ref. 2, Seção 8.0).

CALIBRAÇÃO VERSUS ENSAIO

Recentemente, com a decisão da CGCRE-Inmetro de considerar a acreditação
de amostradores de poluentes do ar como “ensaio”, e não como “calibração”,
decidimos acatar a interpretação daquele órgão, substituindo, na documentação dos nossos amostradores, o termo “calibração” pelo termo “ensaio”.

José Walderley Coêlho Dias
Diretor
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1.0

INTRODUÇÃO

O amostrador OPS-G é um instrumento projetado e fabricado para a amostragem e coleta de fumaça e SO2 no ar atmosférico. Ver Figura 1.1 com uma visão geral do amostrador. Numa descrição simplificada, o amostrador é formado por um trem de amostragem que, mediante o
uso de uma bomba a vácuo, faz o ar passar por um filtro especial, para retenção de fumaça, e, em
seguida, por um frasco-borbulhador, com solução de peróxido de hidrogênio, para retenção de
SO2. As amostras coletadas no filtro e no frasco-borbulhador são então enviadas para análise
posterior no laboratório.
A determinação da concentração de fumaça com o OPS-G é feita pelo método da refletância da luz, objeto do Método L8.012 da CETESB. Outras informações pertinentes são encontradas no manual “Selected Methods of Measuring Air Pollutants, publicado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), Genebra, 1976. O nome OPS-G, dado ao amostrador, vem do fato de
que se trata de um instrumento difundido pela Organização Panamericana da Saúde (OPS), modelo com gasômetro (G). A ENERGÉTICA fornece o instrumento para a medida da refletância,
conhecido pelo nome de Refletômetro,
Quanto à determinação da concentração de Dióxido de Enxofre (SO2) com o OPS-G, é
feita pelo método do peróxido de hidrogênio, objeto da norma ABNT NBR 12979.
No Brasil, os padrões (primários e secundários) e os métodos de referência para Fumaça e SO2 foram estabelecidos através da Resolução n° 3 do CONAMA, datada de 29/06/90. E,
além dos métodos da ABNT, indicados acima, há, para ambos os poluentes, métodos similares
emitidos pela CETESB e FEEMA.
O OPS-G poderá também ser utilizado para a determinação do Dióxido de Nitrogênio
(NO2), do Ácido Sulfídrico (H2S), da Amônia (NH3) e de outros poluentes para os quais existam
reagentes disponíveis para sua completa coleta mediante absorção. Especificamente para medições de SO2 pelo método de pararrosanilina, em que a solução deve ser mantida abaixo de 20ºC,
o OPS-G fica impedido para tal por não ser dotado de um poço de refrigeração para o frasco/borbulhador com a solução, como é o caso do MONOGÁS e TRIGÁS. Para o método da pararrosanilina, recomendamos consultar o método contido no 40 CFR 50, Ap. A (Referência 2).
Para a utilização do OPS-G na determinação de outros poluentes como o NO2, o H2S e
a NH3, recomendamos consultar o manual do Dr. James Lodge, relacionado na Seção 8.0. Traduções desses métodos encontram-se na Biblioteca do site www.energetica.ind.br. Entretanto,
antes de utilizar uma ou outra metodologia de coleta e análise, recomenda-se entrar em contato
com o órgão local de controle ambiental para determinar se a metodologia a ser utilizada conta
com aprovação.
O objetivo deste manual é permitir ao usuário conhecer as técnicas de operação do instrumento. Para informações mais detalhadas, sugerimos comunicar-se com a ENERGÉTICA ou
com o especialista em poluição do ar do órgão de controle do vosso estado. Também recomendamos ao usuário consultar as publicações relacionadas na Seção 8.0, Referências.
Com o intuito de facilitar os trabalhos de ensaio e amostragem do usuário, incluímos o
Apêndice H (o último deste manual) com alguns formulários em branco. Estes formulários poderão, a critério do usuário, ser melhorados e impressos em papel timbrado de sua empresa.
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• Em cima, o funil de captação e seu suporte, o filtro de retenção de fumaça, o
frasco-borbulhador, os filtros protetores, o gasômetro, o orifício crítico e o
termômetro do gasômetro;
• Embaixo, o painel, com horâmetro, timer, chave liga-desliga, sinaleiro e porta-fusível, a bomba a vácuo, o ventilador da bomba e o vacuômetro.
• Ao lado, o manômetro do gasômetro

Figura 1.1 – Foto do OPS-G com uma visão geral do equipamento
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2.0

APLICAÇÕES E PRINCÍPIOS

2.1

Princípio da Refletância da Luz

O emprego da refletância se baseia no princípio de que se pode correlacionar medida
de massa com medida óptica. Devido às características físicas das partículas, esta correlação
torna-se difícil. Entretanto, tem-se verificado que o tamanho e composição das partículas permanecem uniformes num determinado local, de modo a se poder estimar a concentração da massa.
Após uma coleta, a amostra é levada para um refletômetro, onde é determinada a refletância das partículas.
A concentração superficial de fumaça é dada em termos de “fumaça normalizada internacional”, obtida em função do fator de refletância, mediante uma curva de calibração específica
para o papel de filtro e o refletômetro empregados. O gráfico, na realidade, usa, na abcissa, um
“índice de obscurecimento”, em vez de fator de refletância.
Por norma, deve-se utilizar, para a coleta da fumaça, o papel de filtro Whatman n° 1 (de
celulose, qualitativo), com diâmetro externo de 55 mm. Os métodos exigem que a área exposta do
filtro, durante a amostragem, seja de no mínimo 10 cm2 (36 mm de diâmetro).
A construção de uma curva de calibração, para o refletômetro modelo Evans Electro selenium Ltd. e o papel de filtro Whatman nº1, é mostrada na publicação da OMS indicada na introdução deste manual.

Ver detalhes do conceito da medição de fumaça e da operação do refletômetro
nos Apêndices F e G, respectivamente.
2.2

Princípios dos Métodos por Absorção

A absorção de poluentes em vários meios tem um papel importante no monitoramento
da poluição do ar. É particularmente importante nos métodos de análise química por via úmida.
A absorção é o processo "de transferência de um componente gasoso para um meio líquido ou sólido no qual ele se dissolve". A absorção de poluentes gasosos em solução é frequentemente utilizada em amostragem atmosférica por causa dos numerosos métodos disponíveis
para analisar a solução resultante. São conhecidas as técnicas fotométrica, condutimétrica e titulométrica.
Antes do advento da instrumentação de monitoramento contínuo, as técnicas com emprego da absorção eram os métodos mais modernos disponíveis. Hoje, porém, principalmente em
países mais desenvolvidos, esses métodos têm sido praticamente abandonados e substituídos
por métodos automáticos, contínuos, sem uso de reagentes, com menos interferentes e menos
mão de obra.
Detalhes das amostragens e análises dos poluentes gasosos SO2, NO2, H2S e Amônia
são detalhados nos métodos pertinentes.
O OPS-G poderá também ser utilizado para a determinação do Dióxido de Nitrogênio
(NO2), do Ácido Sulfídrico (H2S), da Amônia (NH3) e de outros poluentes para os quais existam
reagentes disponíveis para sua completa coleta mediante absorção. Especificamente para medições de SO2 pelo método de pararrosanilina, em que a solução deve ser mantida abaixo de 20ºC,
o OPS-G fica impedido para tal por não ser dotado de um poço de refrigeração para o frascoborbulhador com a solução, como é o caso do MONOGÁS e TRIGÁS. Para o método da pararrosanilina, recomendamos consultar o método contido no 40 CFR 50, Ap. A (Referência 2).
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2.3

Princípio de Operação

O princípio de operação do OPS-G é simples: Um volume conhecido do ar amostrado é
succionado, por uma bomba de vácuo de potência adequada, através de um sistema de amostragem conforme ilustrado pelo diagrama pneumático da Figura 2.1.
O ar ambiente entra no trem de amostragem por um funil invertido conectado a um tubo
flexível. O objetivo do funil é reduzir a possibilidade de entrada e coleta de gotas d'água durante
período de chuva, assim como de partículas grandes. O tubo flexível é inerte tanto à fumaça quanto ao SO2.
Em seguida, o ar passa pelo filtro Whatman n° 1, alojado em um porta-filtro especial, de
inox, deixando, neste filtro, em forma de mancha circular, enegrecida, a fumaça nele contida.
Após passar pelo filtro, o ar, praticamente isento de partículas, passa pelo frascoborbulhador, onde a solução de peróxido de hidrogênio, através do contato íntimo, aspira e absorve o SO2, formando-se ácido sulfúrico.
O ar, já sem os poluentes, passa então por um filtro para eliminar as gotículas e névoa
que podem ter sido arrastadas do conjunto frasco-borbulhador. Posteriormente, o ar passa por um
filtro de membrana, com porosidade de 0,8 µm, para eliminar qualquer vestígio de gotículas ou
partículas que possam entupir os orifícios críticos. Este ar, sem gotículas e partículas, passa então
pelo gasômetro e pelo orifício crítico, O volume de ar (Var ou Vp) que passa pelo frascoborbulhador, em L, é determinado pelo gasômetro. A vazão de amostragem é mantida constante
pelo orifício crítico, previamente ajustado para a faixa de vazão ditada pelo método.
O fluxo de ar segue então para a bomba de vácuo.
Cabe notar que o ar atmosférico, antes do poluente ser absorvido, só toma contato com
vidro e mangueira PTFE, materiais considerados excelentes na amostragem de poluentes, por
serem inertes e praticamente não absorventes de quase todas as substâncias químicas de interesse em poluição do ar.

2.4

Determinação do Volume

A determinação do volume de amostragem no OPS-G segue a metodologia apresentada no método ASTM D 3267-91 – 91 (ver Ref. 2), recomendada no Item 7.3.1 do método ASTM D
3268 – 91 (ver Ref. 1).
Nota: O método da ASTM é para fluoreto; entretanto, o procedimento de medição de volume recomendado pela instituição se aplica perfeitamente aos Amostradores de Pequeno Volume
(APV) da ENERGÉTICA.
O volume é determinado totalizando-se quantidade de ar de amostragem que passa pelo gasômetro. A totalização é a diferença entre a leitura final e a leitura inicial do medidor. Feito
isso, o volume é corrigido segundo a expressão abaixo:

 P − dH s / 1,36  298 

V p = (Y )(Vr ) 3

760

 t s + 273 

Equação 2.1

onde: Vp = volume de ar do amostrador, em condições padrão, L padrão
Y = fator de correção do gasômetro, tirado do relatório de ensaio do gasômetro
Vr = volume de amostragem totalizado, dado pela diferença entre as leituras do
gasômetro no início e no fim da amostragem, em condições reais, em L
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6

1
2
3
4
5
6
7

-

Funil de captação
Mangueira flexível
Pré-filtro (opcional)
Mangueira flexível
Frasco-borbulhador com solução
Filtro para retenção de gotículas
Filtro para retenção de partículas

8 - Gasômetro
9 - Termômetro do gasômetro
10 - manômetro do gasômetro
11 - Orifício crítico
12 - Vacuômetro
13 - Válvula de agulha
14 - Bomba de vácuo

15 - Para a atmosfera

Figura 2.1 Diagrama do Sistema Pneumático do OPS-G
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P3 = pressão barométrica média durante a amostragem, em mm Hg
dHs = média das leituras da pressão diferencial no manômetro do gasômetro,
em cm H2O
ts = média das leituras inicial e final da temperatura no termômetro do gasômetro seco, em ºC
O gasômetro utilizado no OPS-G é ensaiado, previamente e numa certa frequência
subsequentemente, processos de ensaio estes que resultam em fatores de correção para o gasômetro, simbolizados pela letra Y.
Notar na Figura 2.1 que o gasômetro é dotado de manômetro e termômetro dedicados,
de modo que se possa determinar os valores da pressão (pressão barométrica Pa menos a pressão diferencial dHs) e de temperatura (ts) no instrumento.
Ver maiores detalhes sobre o gasômetro no Capítulo 3.0 (Ensaio) e Capítulo 6.0 (Análises e Resultados)

2.5

Manutenção da Vazão

Conforme citado na Seção 2.1, a vazão operacional do OPS-G, ditada pelos métodos
para fumaça e SO2, é nominalmente de 2 L/min, amostragem de 24 horas. A ENERGÉTICA recomenda uma folga de ± 10% em torno da vazão nominal acima.
A vazão no OPS-G é mantida constante mediante a utilização de orifício crítico, previamente ajustado para a vazão desejada. O orifício crítico é um dos dispositivos mais usados para
controle de fluxo gasoso à baixa vazão. O princípio do orifício crítico é apresentado no Apêndice
C.
A vazão média no sistema durante o período de amostragem, em condições padrão, é
dada pela expressão:

Qp =

Vp

Equação 2.2

θ

onde: Qp= vazão em condições padrão, em L/min
Vp= volume totalizado da amostragem, em condições padrão, em L (ver Eq. 2.1)
Ѳ = tempo decorrido da amostragem, em min
Maiores detalhes no Capítulo 6.0.

2.6

Concentração de fumaça

O peso das partículas retidas no filtro (em µg) é determinado calculando-se, primeiramente, a concentração superficial (em µg/cm2), usando-se, para isso, um refletômetro, e, depois,
multiplicando-se o valor calculado da concentração superficial pela área (cm2) de coleta do filtro.
Com o refletômetro, determina-se a refletância da mancha formada no papel de filtro e, mediante
uma curva padrão, avalia-se a concentração da fumaça na superfície do filtro (s).
A concentração da fumaça é calculada pela fórmula:

C FUMAÇA =

sA 3
10
V ar

onde:
CFUMAÇA = concentração de “fumaça normalizada internacional”, em µg/m3

(Eq. 2.3)
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s = concentração superficial de “fumaça normalizada internacional”, em µg/cm2,
A = área da mancha, em cm2,
Var = volume de ar corrigido para 25 °C e 760 mm Hg, em l
A expressão acima (Eq. 2.3) é também abordada na Subseção 6.3.1.

2.7

Concentração de SO2

Para o SO2, o ácido sulfúrico, que se forma no frasco-borbulhador, é posteriormente
quantificado em laboratório através de uma solução de tetraborato de sódio. O ponto de viragem é
determinado com um indicador.
A expressão para a concentração de SO2 é dada pela Equação 2.4:

C SO 2 =

128 × Vsolução
Var

Equação 2.4

onde:
CSO2 = concentração de SO2, em µg/m3
Vsolução = volume da solução de tetraborato de sódio 0,004 N gasto na titulação, em m3
Var = volume de ar corrigido para 25 °C e 760 mm Hg, em L
A expressão acima (Eq. 2.4) é também abordada na Subseção 6.4.2.

2.8

Considerações sobre Temperatura e Pressão

A rigor, as determinações da vazão operacional do OPS-G teriam que ser realizadas
tendo-se, à disposição, as estimativas de temperatura (T3) e pressão (P3) médias individuais para
cada período de 24 (ou 12) horas de amostragem. A obtenção de P3 e T3 não é uma tarefa fácil
numa amostragem de 24 (ou 12) horas, a não ser que o usuário possua registros contínuos dos
dois índices meteorológicos no local, que possibilitem obter-se as médias durante a amostragem.

2.9

Padrões e Normas

A Resolução n° 3 do CONAMA, datada de 29/06/90, contempla os seguintes poluentes
como “poluentes legislados”: Partículas Totais em Suspensão (PTS), Partículas Inaláveis de Até
10 Micrômetros (MP10), Fumaça, Dióxido de Enxofre (SO2), Dióxido de Nitrogênio (NO2), Monóxido
de Carbono (CO) e Ozônio (O3).
Dos poluentes legislados, dois podem ser coletados no OPS-G, quais sejam: Fumaça e
NO2.

Nota1: Rigorosamente, não se pode atender ao CONAMA no que diz respeito ao SO2,
pois o método prescrito para o SO2, o da pararrosanilina, exige que o amostrador tenha um “poço
frio” a fim de que se mantenha a solução em baixa temperatura, e o OPS-G não é dotado desse
componente. Vale ressaltar que o Método do Peróxido de Hidrogênio não atende ao CONAMA –
nem mesmo método equivalente ele é – sendo, por isso, apenas um método alternativo. Com o
método do peróxido, mede-se toda a acidez no ar; por isso as concentrações determinadas têm
que ser, como se faz no Reino Unido, denominadas “concentrações de SO2 em termos de acidez”.
Nota 2: Não se pode, no OPS-G, medir NO2 e fumaça simultaneamente, pois o método
da fumaça requer vazão de 2 LPM e o método do NO2, vazão de 0,2 LPM. Portanto, tem que ser
um de cada vez, bastando, para isso, que se instale um orifício crítico com a vazão ditada pelo
método.
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Nota 3: Pode-se também medir H2S e NH3 (amônia) com o OPS-G. Para se saber se
podem ser medidos simultaneamente com a fumaça, basta consultar os respectivos métodos e
determinar se as vazões requeridas são de 2 LPM.
No Brasil, os padrões (primários e secundários) e métodos de referência para a Fumaça
estão estabelecidos na Resolução n° 3 do CONAMA. O padrão primário (adotado para proteger a
saúde humana) limita as concentrações médias anuais de fumaça em 60 microgramas por metro
cúbico (µg/m3) e as concentrações máximas de 24 horas em 150 microgramas por metro cúbico
(µg/m3). Já o padrão secundário, usado para avaliar o impacto da poluição no bem estar público,
foi estabelecido em 40 microgramas por metro cúbico (µg/m3) para a média anual e em 100 microgramas por metro cúbico (µg/m3) para a média de 24 horas. Um resumo dos padrões é visto na
Tabela 2.1.

Tabela 2.1 Padrões da Qualidade do Ar para FUMAÇA (CONAMA):
Padrão Primário:

1) Concentração média aritmética anual de 60 microgramas por metros cúbicos
(µg/m3) de ar.
2) Concentração máxima de 24 (vinte e quatro) horas de 150 microgramas por metros cúbicos
(µg/m3) de ar, que não deve ser excedida mais de uma vez por ano.
Padrão Secundário:

1) Concentração média aritmética anual de 40 microgramas por metros cúbicos
(µg/m3) de ar.
2) Concentração máxima de 24 (vinte e quatro) horas de 100 microgramas por metros
cúbicos (µg/m3) de ar, que não deve ser excedida mais de uma vez por ano.
Para o SO2, o padrão primário limita as concentrações médias anuais de SO2 em 80 microgramas por metro cúbico (µg/m3) e as concentrações máximas de 24 horas em 365 microgramas por metro cúbico (µg/m3). Já o padrão secundário, foi estabelecido em 40 microgramas por
metro cúbico (µg/m3) para a média anual e em 100 microgramas por metro cúbico (µg/m3) para a
média de 24 horas. Um resumo dos padrões é visto na Tabela 2.2.

Tabela 2.2 Padrões da Qualidade do Ar para SO2 (CONAMA):
Padrão Primário:

1) Concentração média aritmética anual de 80 microgramas por metros cúbicos
(µg/m3) de ar.
2) Concentração máxima de 24 (vinte e quatro) horas de 365 microgramas por metros cúbicos
(µg/m3) de ar, que não deve ser excedida mais de uma vez por ano.
Padrão Secundário:

1) Concentração média aritmética anual de 40 microgramas por metros cúbicos
(µg/m3) de ar.
2) Concentração máxima de 24 (vinte e quatro) horas de 100 microgramas por metros
cúbicos (µg/m3) de ar, que não deve ser excedida mais de uma vez por ano.
Em setembro de 1986, foi promulgado, pela ABNT, um método específico para SO2, o
NBR 9546 “Dióxido de enxofre no ar ambiente – Determinação da concentração pelo método da
pararrosanilina” (Ref. 3, Seção 8.0). Nota: Este método foi cancelado pela ABNT em outubro de
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2013. Na ausência de um método homologado no país, a ENERGÉTICA recomenda utilizar-se o
método da US EPA (Ref. 2)
Existe um outro método para SO2, ou seja, o NBR 12979 “Atmosfera - Determinação da
concentração de dióxido de enxofre pelo método do peróxido de hidrogênio” (Ref. 4, Seção 8.0).
Trata-se de um método alternativo, que mede o SO2 em termos de acidez.
Para o NO2, os padrões (primários e secundários) e métodos de referência estão estabelecidos na Resolução n° 3 do CONAMA. O padrão primário (adotado para proteger a saúde
humana) limita as concentrações médias anuais de NO2 em 100 microgramas por metro cúbico
(µg/m3) e as concentrações médias de uma hora em 320 microgramas por metro cúbico (µg/m3).
Já o padrão secundário, usado para avaliar o impacto da poluição no bem estar público, foi estabelecido em 100 microgramas por metro cúbico (µg/m3) para a média anual e em 190 microgramas por metro cúbico (µg/m3) para a média de uma hora. Um resumo dos padrões é visto na Tabela 2.3.
Tabela 2.3 Padrões da Qualidade do Ar para NO2 (CONAMA):
Padrão Primário:

1) Concentração média aritmética anual de 100 microgramas por metros cúbicos
(µg/m3) de ar.
2) Concentração média de uma hora de 320 microgramas por metros cúbicos (µg/m3) de ar.
Padrão Secundário:

1) Concentração média aritmética anual de 100 microgramas por metros cúbicos
(µg/m3) de ar.
2) Concentração média de uma hora horas de 190 microgramas por metros cúbicos
(µg/m3) de ar.

O método de referência indicado pelo CONAMA para a determinação de NO2 é o “Método da Quimioluminescência”, o qual não pode ser aplicado no OPS-G por não ser um método
por absorção química. A alternativa, pois, é utilizar um método equivalente da Environmental Protection Agency dos Estados Unidos (US EPA), o “Sodium Arsenite Method for the Determination of
Nitrogem in the Atmosphere” (EPA Designated Equivalent Method No. EQN-1277-026, de dezembro de 1977 (Ref. 8). A tradução deste método encontra-se na Biblioteca do site
www.energetica.ind.br.
Para outros poluentes possíveis de medição com o OPS-G, como, por exemplo, o H2S e
o NH3, os métodos recomendados pela ENERGÉTICA são respectivamente o Método do Azul de
Metileno (Ref. 9) e o Método do Indofenol (Ref. 10), tomados do Manual do Dr. Lodge (Ref. 7) e
cujas traduções para o português se encontram disponíveis na Biblioteca do site da ENERGÉTICA.
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3.0

O EQUIPAMENTO

3.1

Componentes
O equipamento padrão é formado pelos seguintes componentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casinhola de alumínio anodizado com tampa e porta;
Funil de captação, mangueira de entrada e suporte do funil ajustável até 3 m;
Porta-filtro para retenção de fumaça;
Um frasco-borbulhador com ponta pipetada;
Filtros protetores consistindo em um filtro automotivo e um filtro membrana com 0,8
µm de porosidade;
Mangueiras de PTFE e conexões de mangueira de silicone;
Medidor de gás seco (gasômetro) com manômetro e termômetro;
Orifício crítico e seu alojamento de inox
Painel de controle, com timer digital e horâmetro;
Bomba a vácuo, com ventilador e vacuômetro;
Manual de operação.

O sistema de coleta do OPS-G é representado pelo croqui da Figura 2.1.

3.2

Dados Técnicos
Casinhola:
• Material...................................Alumínio anodizado
• Altura......................................137 cm
• Laterais tampa........................47 x 47 cm
• Laterais base..........................38 x 38 cm
Captação da amostra:
• Funil........................................De vidro borossilicato, com boca de 5 cm de diâmetro
• Suporte do funil.......................De tubo de alumínio, desmontável, com ajuste, permitindo
altura de até 3 m para o funil
• Mangueira...............................PTFE, com 6,35 mm de diâmetro interno
Porta-filtro para fumaça............Porta-filtro de inox com 10 cm2 de área de passagem
aproximadamente, para portar filtro Whatman nº 1
Deslocamento da Amostra:
• Bomba a vácuo.......................Diafragma, marca Gast, com 1/8 Hp, 120 V ou 220 V,
monofásica, vácuo máximo de 647 mm Hg (85%) e
deslocamento de 30,5 L/min
• Condições críticas .................Até 4 L /min
• Vacuômetro ...........................Escalas de 0 a 760 mm Hg e de 0 a 30 "Hg
Controle da Vazão:
• Orifício crítico.........................1 agulha hipodérmica, de 2 L /min
Medição de Volume
• Medidor de Gás......................Gasômetro seco, com leitura mínima de 0,2 L
• Manômetro do gasômetro... De coluna d’água, com 80 cm na escala
• Termômetro do gasômetro....TLV com 100 °C na escala, leitura mínima 1 °C
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Dados Técnicos (continuação):
Proteção do orifício:
• Removedor de névoa...............Filtro do tipo utilizado em motor a gasolina de
motocicleta ou de automóvel
• Removedor de partículas ........Fibra-membrana com 0,8 µm de porosidade e 37 mm
de diâmetro, em porta-filtro de acrilonitrilo estireno
Sistema de Amostras:
• Frasco-borbulhador..................1 conjunto frasco-borbulhador, com frasco de vidro
borossilicato (125 mL ) e ponta pipetada
• Mangueira..................................PTFE, com 6,35 mm de diâmetro interno
Temporizadores:
• Horâmetro.................................Eletromecânico, resolução de 1/100 hora
• Timer ........................................Digital, com precisão de 1 seg, programável em
. toda a semana, com bateria descartável
Auxiliares:
• Ventilador da bomba................45,8 L/s, 110 V ou 220 V, 15 W
Peso do OPS-G:
• Bruto........................................33 Kg (aproximadamente)

3.3

Casinhola (Figuras 1.1 e 1.2)

A casinhola do OPS-G já é fornecida montada, à exceção do suporte do funil de captação, que é montado quando da colocação do amostrador no seu local de operação.
A casinhola tem dois compartimentos: um superior, onde são instalados o porta-filtro de
fumaça, o frasco-borbulhador, os filtros de remoção de névoa e de partículas, o gasômetro, com
seus manômetro e termômetro dedicados, e a agulha hipodérmica, e um inferior, onde se localizam a bomba a vácuo e seus ventilador e vacuômetro.
O acesso ao compartimento superior é pela tampa, em forma de teto. A tampa é mantida aberta com o auxílio de uma escora de alumínio localizada no interior da parede lateral direita
do aparelho. Mantém-se a tampa fechada com um cadeado fornecido com o conjunto. Já o acesso ao compartimento inferior é pela porta do aparelho, que se mantém fechada por um fecho à
chave.
A comunicação entre os compartimentos se dá por dois furos na bandeja superior: um
para fixação do alojamento do orifício crítico e outro para passagem da mangueira que vem do
sistema de captação para o frasco-borbulhador.
A casinhola tem dois ganchos, na sua parte traseira, para enrolamento do cabo elétrico
externo quando não estiver em uso.

3.4

Suporte do Funil de Captação
Ver a Figuras 3.1 e 3.2 com detalhes do suporte do funil armado na lateral do OPS-G.

O suporte consiste em duas peças de tubo de alumínio, encaixáveis umas nas outras,
de modo que a mangueira passe pelo interior de toda a extensão montada.
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Figura 3.1 Foto mostrando os suportes do sistema de captação

Figura 3.2 Croqui da Casinhola do OPS-G com
Funil de Captação e seu Suporte

1 - Casinhola
2 - Funil de captação
3 - Tubo de suporte do funil
4 - Anel-batente
5 - Orelha de apoio
6 - Mangueira

Pág. 3.4
A peça superior do suporte tem a forma de uma bengala. Sua extremidade inferior, reta,
se encaixa na extremidade superior da peça inferior. Sua extremidade superior, curva, recebe o
bico do funil de captação. Recomenda-se manter todo o bico do funil no interior da seção curva do
tubo.
Ambas as peças do suporte são dotadas de anéis-batentes ajustáveis, que servem de
batente. Cada anel-batente contém um parafuso allen, com a função de apertar o anel-batente
contra o tubo. Os anéis-batentes são de alumínio e usinados na Energética.
A peça superior do suporte entra justo dentro da peça inferior (tubo (reto) e a porção dele que penetra no tubo inferior é limitada por seu anel-batente, que serve de batente contra a
abertura superior do tubo base. Além de servir de batente, o anel-batente serve para regular a
altura do funil de captação com relação ao solo.
O tubo base, de maior comprimento e com maior diâmetro, se apoia em duas orelhas
com furos, fixadas na lateral da casinhola. O anel-batente do tubo base é, juntamente com o anelbatente do tubo superior, usado para regular a altura do funil.
Todo o suporte é montável e desmontável rápida e facilmente. Entretanto, devido à altura em que fica o funil, é aconselhável montá-lo no solo ou numa mesa, antes de fixá-lo na vertical.
Este procedimento facilita a colocação da mangueira pelo interior dos tubos.
A mangueira que percorre o interior do suporte é de PTFE – tem que ser uma mangueira que não seja incompatível com os gases coletados – e tem um comprimento tal que sobra cerca de 0,5 m pela extremidade inferior do tubo base do suporte. Este excesso é suficiente para que
a mangueira seja dobrada, passe por entre as venezianas da casinhola e através de um furo na
bandeja superior, e atinja o bico de entrada do pré-filtro ou do frasco-borbulhador de vidro, localizado dentro, sob o teto do aparelho.
Quando colocado, o funil, em posição invertida, deve ficar com sua boca para baixo, na
posição horizontal, de modo a evitar que entre água da chuva.
A colocação do tubo-suporte na lateral do OPS-G, apoiado nas duas orelhas, não impede que se mova a tampa do aparelho livremente.
Com todos os cuidados acima, o tubo-suporte, com o funil e a mangueira, estará pronto.
Aí, então, basta levantar a tampa do aparelho e acoplar a extremidade da mangueira ao bico anterior do pré-filtro ou à entrada do frasco-borbulhador de vidro.

3.5

Porta-filtro de Inox (Figura 3.3)

O porta-filtro consiste em duas metades de aço inox, encaixáveis uma na outra, um anel
o-ring e um sistema para manter as duas metades pressionando o filtro e para evitar entrada falsa
de ar. Ver croqui na Figura 3.3.
O porta-filtro, para filtro de 55 mm de diâmetro, permite a formação de camadas (manchas) de fuligem de 36 mm de diâmetro.
O papel de filtro é colocado sobre a “sede” da metade fêmea e, em seguida, apertado,
por cima, com a metade macho, ficando, assim, bem centrado e possibilitando a formação de uma
mancha perfeitamente circular.
O o-ring utilizado no porta-filtro é para vedação. Ele é encaixado no rebaixo externo da
metade macho do porta-filtro, ficando preso apenas por esticamento. Ao se apertar as duas metades, o o-ring vai se esmagando até que as “sedes’ de ambas as metades do porta-filtro se encontrem no aperto total do papel de filtro.
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Figura 3.3

Porta-filtro de inox
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As metades do porta-filtro são mantidas apertadas por um sistema especial, onde são
encaixadas (ver Figura 3.3). O aperto é por um parafuso com manípulo circular recartilhado.
Após montado e com o filtro apertado, o porta-filtro e seu sistema de aperto são posicionados verticalmente na sua chapa de sustentação fixada na parede interna lateral do OPS-G.
Quando na posição correta, o filtro fica na horizontal, em conformidade com a norma.
A chapa de sustentação do porta-filtro é dotada de uma camada de borracha, especialmente cortada, de modo a evitar que o porta-filtro caia ou faça barulho em decorrência da vibração do OPS-G em funcionamento.
Cada metade do porta-filtro é dotada de um bico para encaixe da mangueira de passagem do ar amostrado. O bico que fica por cima recebe a ponta da mangueira que vem do funil de
captação, enquanto que o que fica por baixo recebe a mangueira que se conecta ao frascoborbulhador. Deste modo, a mancha se forma na parte superior do filtro.

3.6

Conjunto Frasco-Borbulhador (Figuras 3.4 e 3.5)

O frasco-borbulhador, indicado pela ABNT (Ref. 4 da Seção 8.0), é de 150 mL. Tanto
seu frasco externo como o borbulhador são de borossilicato. A ponta do borbulhador é normal,
não havendo necessidade de afunilamento. O acoplamento das peças é por meio de juntas cônicas esmerilhadas. Ver detalhes dos frascos-borbulhadores nas Figuras 3.4 e 3.5.
O frasco-borbulhador se aloja na bandeja do compartimento superior inserido numa base especial de alumínio ou plástico e preso por uma garra de inox fixada na parede de fundo da
casinhola, que o mantém em posição.
Os gases entram no frasco-borbulhador através da mangueira – de PTFE – que vem do
pré-filtro. Ver esquema na Figura 2.1. E do frasco-borbulhador os gases fluem – por mangueira de
PVC ou de silicone – para os filtros protetores do orifício crítico (Ver Seção 3.7). As conexões são
por mangueiras de silicone ou similar.
O frasco-borbulhador pode ser levado como um todo para o laboratório, bastando, para
isso, apenas que se desconecte as mangueiras de entrada e de saída.
Após a colocação do reagente no frasco, é recomendada a inserção imediata do respectivo borbulhador e as providências de vedação das juntas. No conjunto com frasco de vidro,
por exemplo, é permitido usar graxa de silicone de alto vácuo nas juntas cônicas.
Para uso nas amostragens, requer-se todo o cuidado na limpeza, manuseio e transporte
dos frascos-borbulhadores. Por exemplo, todos os componentes de ambos têm que ser devidamente limpados antes de receberem os reagentes. Isto é feito normalmente no laboratório.

3.7

Filtros de Proteção (Figura 3.6)

São dois os filtros de proteção do orifício (agulha hipodérmica): um filtro automotivo, para remover gotículas oriundas do frasco-borbulhador, e um filtro-membrana. Logo em seguida,
para remover partículas finas que passam pelo frasco-borbulhador, os filtros de proteção ficam
entre o frasco-borbulhador e o gasômetro e se conectam entre si e ao frasco e ao gasômetro por
meio de mangueiras de silicone ou similar.
Nota: O gasômetro, por estar após os filtros de proteção, também fica protegido por eles
contra gotículas e partículas oriundas do frasco-borbulhador.
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Entrada
Saída

Tampa de
polipropileno

180 mm

Borbulhador
de vidro

Frasco
de vidro

Reagente
25 mm

FRASCO-BORBULHADOR
COM FRASCO DE
VIDRO

Figura 3.4 Detalhes da fixação do frascoborbulhador no fundo da casinhola

3.8

Figura 3.5 Croqui do borbulhador
utilizado no MONOGÁS-G

Gasômetro (Figura 3.7)

O medidor de gás (gasômetro) do OPS-G serve para a determinação direta do volume
amostrado. Além do mais, ele é dotado de manômetro e termômetro dedicados, para o monitoramento da pressão e temperatura internas, possibilitando assim a determinação do volume de ar
corrigido fluindo através do gasômetro.
O gasômetro utilizado é ensaiado previamente e, subsequentemente, numa periodicidade pré-determinada, a fim de se conhecer seu erro sistemático e assim poder corrigir este erro
nas amostragens (ver Seção 4.2). Os relatórios de ensaio do gasômetro fornecem o fator de correção, simbolizado por Y, que deve ser multiplicado pelas leituras do gasômetro. Ver as Equações
2.1 e 2.2 para maior entendimento.
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Figura 3.6 – Filtros protetores – filtro automotivo e filtro de partículas

Figura 3.7 - Foto do gasômetro
com seu termômetro dedicado

O gasômetro do OPS-G é munido de um espigão no topo do cabeçote que serve para
encaixe da mangueira que vem do manômetro, bem como de um nicho e de uma base especial
para encaixe do termômetro.
O gasômetro é fixado na casinhola por meio de um furo na bandeja superior, de tal forma que fica acima da bandeja apenas sua parte superior.
Na remoção do gasômetro, para reparo ou ensaio, recomenda-se bastante cuidado para não trombar com o termômetro e seu nicho.

3.9

Manômetro do Gasômetro (Figura 3.1)

O manômetro serve para a determinação da diferença de pressão entre o ambiente e o
interior do gasômetro de modo a possibilitar a determinação da pressão (absoluta) interna do gasômetro.
O manômetro do gasômetro é do tipo coluna d’água, com escala com 80 cm H2O e menor divisão
de 1 mm H2O. O manômetro é dotado de duas torneiras, que devem ser mantidas fechadas quando o manômetro não estiver em uso. Um dos terminais do manômetro vem com um espigão para
encaixe da mangueira que conecta o manômetro ao gasômetro.
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3.10

Orifício Crítico (Agulha Hipodérmica) (Figuras 3.8 e 3.9)

No OPS-G o orifício tem a função de apenas manter a vazão operacional em torno da
vazão ditada pelo método. Visto que o volume é determinado pelo gasômetro, não se deve utilizar
a vazão limitada pelo orifício para se chegar ao volume (por exemplo, V = Q x θ).
O orifício crítico (normalmente uma agulha hipodérmica) que sai da ENERGÉTICA é
previamente ajustado para a vazão ditada pelo método. A ENERGÉTICA não emite certificado de
calibração para o orifício crítico. Quando muito, é feita uma declaração, onde a vazão do orifício é
estimada rodando-se o amostrador por uma hora (60 minutos) e determinando-se o volume totalizado pelo gasômetro. Dividindo-se o volume totalizado (V) pelo tempo da rodada (θ), tem-se a
estimativa da vazão “limitada” pelo orifício (Q). Ver procedimento na Seção 4.3.

Porta-filtro
membrana

Pedaço de
mangueira

Macho
Rosca de aperto

Agulha

Suporte

Bandeja
superior
Mangueira
bomba

Para a bomba

Figura 3.8 - Detalhes do Encaixe da
Agulha (Orifício Crítico)

Figura 3.9 – Foto do porta-orifício fixado
na bandeja superior, com mangueira encaixada

No OPS-G, o orifício crítico é instalado logo após o gasômetro, por meio de uma mangueira de silicone ou similar. O orifício crítico é alojado em sede de inox, projetada tendo-se em
mente reduzir ao máximo o risco de entrada falsa de ar pelo orifício. A sede é fixada na bandeja
superior. Além da sede, faz parte do conjunto de alojamento do orifício uma peça tubular, com
uma de suas extremidades em formato cônico, e um manípulo recartilhado para aperto. Ver detalhes nas Figuras 3.8 e.3.9.
A extremidade da sede é de formato cônico fêmea, de modo a receber a base de formato cônico macho da base da agulha. Obviamente, o orifício é alojado com a ponta para dentro da
sede. Com o orifício no lugar, insere-se, na base do orifício, o macho cônico de inox que está preso à mangueira que se liga ao filtro automotivo. Em seguida, rosqueia-se a peça recartilhada contra a rosca macho da sede, apertando-se, assim, a base do orifício. Aperte o suficiente para evitar
entrada falsa de ar, porém evite aperto em demasia, pois pode danificar a base da agulha.
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Já a saída dos gases do orifício crítico se dá por baixo da bandeja superior, pela mangueira que segue para a bomba de vácuo, localizada no compartimento de baixo. Esta mangueira
que vai para a bomba é de PVC comum.

3.11

Bomba de Vácuo (Figura 3.10)

A bomba instalada no OPS-G é do tipo diafragma, marca Gast, com 1/8 hp, 120 V ou
220 V, monofásica, vácuo máximo de 647 mm Hg (85%) e deslocamento de 30,5 L/min. A bomba tem capacidade suficiente para puxar até 5 L/min em condições críticas; assim, para a vazão
de 2 L/min. ditada pelo método, ela mantém com folga as condições críticas necessárias.
A bomba do OPS-G conta ainda com um vacuômetro, um ventilador voltado para seu
cabeçote e uma válvula de agulha (para checagem de estanqueidade).
A bomba e o ventilador são instalados no compartimento inferior do amostrador.

Figura 3.10 – Bomba e seus ventilador
e válvula

Figura 3.11 – Vacuômetro
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3.12

Vacuômetro (Figura 3.11)

É com o vacuômetro que se monitora as condições críticas necessárias para a manutenção da vazão pelo orifício crítico. Ver princípio de funcionamento do orifício crítico no Apêndice
C.

Abaixo, reproduz-se a Tabela C.1 (ver Apêndice C) com o vácuo mínimo recomendado para condições críticas no orifício.
TABELA C.1 – VÁCUO MÍNIMO NECESSÁRIO PARA CONDIÇÕES CRÍTICAS
Elevação
0
200
500
1.000
1.500

Pressão atmosférica
(Pb - mmHg)
760
742
716
672
628

Vácuo mínimo para condições críticas (Pg)
441
430
415
390
364

O vacuômetro do OPS-G tem a escala em mm Hg e está fixado no compartimento superior do amostrador.
3.13

Painel de Controle (Figura 3.12)

O painel de controle é de alumínio anodizado e contém, de cima para baixo, os
seguintes instrumentos e acessórios: horâmetro, timer, chave liga-desliga, sinaleiro e porta-fusível. Além disso, conta com um plugue de extensão para recebimento da força elétrica e duas tomadas laterais para recebimento dos plugues elétricos da bomba e do ventilador da bomba. Compacto, o painel é fixado no interior da casinhola, à direita do observador, por apenas dois parafusos.
O painel contém quase todo o sistema elétrico do amostrador. Ver Figura 7.1.
Detalhes do Timer e do Horâmetro são apresentados nos Apêndices A e B, respectivamente
3.14

Estanqueidade do Sistema

O sistema de passagem do ar amostrado não deve ter entrada falsa de ar (vazamento),
particularmente no segmento que vai da entrada do frasco-borbulhador ao orifício crítico, pois a
vazão de ar no frasco-borbulhador deve ser a mesma que no orifício crítico.
Um teste de vazamento muito comum consiste em:
•
•
•
•

Desconectar a mangueira no bico de entrada do frasco-borbulhador.
Com uma rolha ou o dedo umedecido, fechar a entrada do frasco-borbulhado.
Ligar a bomba e aguardar até que se estabilize a leitura no vacuômetro, próxima ao
vácuo máximo da bomba, de 647 mmHg.
Desligar a bomba e certificar-se que a leitura no vacuômetro permanece inalterada.
Caso se altere, é porque há entrada falta de ar, devendo-se, portanto, localizar e
eliminar o vazamento.

Fazendo o teste acima, está-se checando vazamentos entre a entrada do frascoborbulhador e a bomba (inclusive). Às vezes, a bomba, mesmo mantendo vácuo suficiente,
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Figura 3.12 – Painel de Controle
De cima para baixo: Horâmetro, Timer, Chave Liga-Desliga,
Sinaleiro e Porta-Fusível
permite alguma entrada falsa de ar, acarretando dificuldade no teste acima. Contorna-se esta dificuldade fechando-se a válvula de agulhas entre o vacuômetro e a bomba. Quando a válvula está
fechada, seu manípulo fica transverso ao fluxo; quando aberta, o manípulo fica na direção do fluxo.
Para localizar um vazamento é recomendável que se parta do frasco-borbulhador para
a bomba, segmento por segmento. Por exemplo, o primeiro segmento seria a mangueirinha que
liga o frasco-borbulhador ao filtro automotivo. Far-se-ia então o mesmo teste como descrito nos
quatro passos acima. Caso não indicasse vazamento, partir para o segmento que vai da saída do
filtro automotivo para a entrada do porta-filtro membrana. E assim por diante, até chegar à entrada
da bomba.

3.15

Energização do Amostrador
O OPS-G é projetado para voltagem de 120 V ou de 220 V.

Toda a instrumentação principal de comando do OPS-G está localizada no painel de
controle (ver Figura 3.12).
A ligação é feita pela chave liga/desliga. O sinaleiro se acende quando é feita a ligação.
Recomenda-se usar fusível de 15 A (para 110 V) ou de 7 A (para 220 V).
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Entre a entrada de alimentação e os consumidores (bomba a vácuo e horâmetro) há o
timer, e só quando este é acionado é que aqueles se energizam.
O timer e seu funcionamento são descritos no Apêndice A.
O OPS-G é fornecido com um cabo elétrico externo de 5 m de comprimento e respectivo pino.

3.16

Liga-Desliga e Contagem do Tempo

O timer do OPS-G é digital, de alta precisão e tem sensibilidade de 1 segundo. Sua função é apenas de ligar e desligar o aparelho de forma programada. Ver Apêndice A. O horâmetro,
por sua vez, tem uma sensibilidade de 1/100 hora. A diferença entre a hora em que a amostragem
finda e a hora em que começa indica o tempo real de amostragem. Ver Apêndice B.
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4.0

ENSAIO/CALIBRAÇÃO

4.1

Considerações Preliminares

Antes de iniciar a amostragem e análise de um determinado gás poluente, o usuário deve certificar-se que os equipamentos de amostragem e de análise estejam devidamente calibrados/ensaiados.
No caso do OPS-G tem-se que manter calibrados os seguintes instrumentos:
•
•
•
•
•
•

Gasômetro
Manômetro do gasômetro
Termômetro do gasômetro
Orifício crítico (agulha hipodérmica)
Horâmetro
Programador de tempo (timer)

Obviamente, o usuário deve também certificar-se que os instrumentos de laboratório
empregados na determinação da concentração de um poluente, como, por exemplo, o espectrômetro de ion, estejam devidamente calibrados. Recomendamos ao usuário consultar os manuais
de garantia da qualidade pertinentes, para familiarizar-se com os requisitos de calibração para
esses instrumentos.
Todos os dados de calibração, de todos os instrumentos envolvidos, devem ser anotados, registrados e guardados.

4.2

Gasômetro

Conforme a Subseção 3.8, o gasômetro instalado no OPS-G serve para a determinação
direta do volume de amostragem. Suas leituras são críticas e, portanto, é importante conhecer a
confiabilidade do instrumento.
O gasômetro utilizado é ensaiado previamente, a fim de se conhecer seu erro sistemático, e, subsequentemente, verificado numa frequência pré-determinada, a fim de se assegurar que
mantém a confiabilidade de seu desempenho. Os relatórios de ensaio do gasômetro fornecem um
fator de correção, simbolizado por Y, o qual, quando aplicado às leituras do gasômetro, corrige o
erro das leituras no instrumento. Ver a Equações 2.1 e 2.2 para maior entendimento.
No Laboratório de Metrologia da ENERGÉTICA (LME), o gasômetro é ensaiado contra
um gasômetro úmido, numa configuração a mais próxima possível da de seu uso no OPS-G (ver
Figura 2.1). Um exemplo do relatório de ensaio do gasômetro realizado pelo LME é apresentado
na Figura 4.1.
Quando o OPS-G é colocado em operação, o gasômetro deve ser submetido a verificações de desempenho durante a própria campanha. Para isso, certificando-se que o orifício crítico,
seja de 0,2 L/min, seja de 2 L/min, é o mesmo ditado pelo método, comparar o volume totalizado
(em condições reais) numa amostragem com o volume totalizado (em condições reais) na amostragem anterior. O desvio entre os resultados não deve ultrapassar 5%. Caso contrário, enviar o
gasômetro para reensaio.
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FIGURA 4.1 RELATÓRIO DE ENSAIO DO GASÔMETRO DO OPS-G (COM EXEMPLO)
(Nota: Embora o cabeçalho do relatório indique que o ensaio é para gasômetro do
AMOFLUOR, o procedimento do ensaio é idêntico ao procedimento de ensaio do
gasômetro do OPS-G)

(Página 1/2)
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FIGURA 4.1 RELATÓRIO DE ENSAIO DO GASÔMETRO DO OPS-G (COM EXEMPLO)
(Nota: Embora o cabeçalho do relatório indique que o ensaio é para gasômetro do
AMOFLUOR, o procedimento do ensaio é idêntico ao procedimento de ensaio do
gasômetro do OPS-G)
(Página 2/2)
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4.3

Orifício Crítico

Conforme já citado, o OPS-G é normalmente operado à vazão de 2 L/min, em
amostragens de 24 horas. As vazões são mantidas constantes utilizando-se orifícios críticos como limitadores de vazão. Portanto, é importante, antes de instalar um orifício crítico
no aparelho, conhecer sua vazão ajustada. Na prática, permite-se uma folga de ±10% em
torno da vazão nominal, ditada pelo método.
Os orifícios críticos podem ser verificados utilizando-se o próprio amostrador.
Basta instalar o orifício na sua posição de operação (ver configuração na Figura 2.1, colocar o amostrador para funcionar por um determinado tempo (pode ser apenas uma hora).
A vazão do orifício é determina dividindo-se o volume em condições reais, totalizado no
gasômetro, pelo tempo decorrido do ensaio.
O volume totalizado pelo gasômetro, em condições padrão, é dado pela Equação 2.1. Já a vazão pelo orifício, em condições reais, é dada pela Equação 2.2.
Para a realização do ensaio do orifício crítico, utilizar um formulário de registro
de dados como o da Figura 4.2.
O formulário de registro deve conter pelo menos os seguintes dados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificação do amostrador
Número do relatório
Data do relatório
Nome do executante
Nome do conferente
Número do orifício crítico
Número do amostrador (em que é feito o ensaio)
Local do ensaio
Duração do ensaio
Vazão nominal do orifício
Temperatura ambiente
Pressão barométrica ambiente
Leitura inicial do horâmetro
Leitura final do horâmetro
Leitura inicial no vacuômetro (com o trem em funcionamento)
Leitura final do vacuômetro
Identificação do gasômetro
Data do último ensaio do gasômetro
Leitura inicial do gasômetro
Leitura final do gasômetro
Leitura inicial do manômetro do gasômetro (com o trem em funcionamento)
Leitura final do manômetro
Leitura inicial do termômetro do gasômetro
Leitura final do termômetro do gasômetro
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OPS-G – ENSAIO DO ORIFICÍCIO CRÍTICO

Número:
Data:

15/04/15

Formulário de Registro de Dados

Executante:
Conferente:

Lúcia Baso
José Said

DADOS GERAIS DO ENSAIO
OC 1001
Nº do amostrador:

N° do Orifício crítico:
Local: ENERGÉTICA
Vazão nominal:
2
L/min

Duração:

OPG-005
1

CONDIÇÕES DO ENSAIO
Temperatura amb. média (Ta):
25
°C
Pressão barométrica média
759
mmHg
(Pa):
Leitura inicial horâmetro:
Leitura final horâmetro:
50,94
horas
Vácuo inicial:

Ident.:

8735467

VÁCUO (INDICAÇÃO DO VACUÔMETRO)
584
mmHg
Vácuo final:

Horas (nominal)

51,94
584

horas
mmHg

GASÔMETRO
Fator Y (do relat.):
0,9866

Leit. Inicial:
1,6017
m3
Leitura inicial (dHi):
Para cima:
1,0
cm H2O
Para baixo:
1,0
cm H2O
Temp. inicial:
24,0
°C

Data último en14/06/15
saio.:
Leit. Final:
1,7217
m3
Leitura final (dHf):
Para cima:
1,3
cm H2O
dH final:
1,30
cm H2O
Temp. final:
24,0
°C

OBSERVAÇÕES

Ass. Executante

Ass. Conferente

FIGURA 4.2 FORMULÁRIO DE REGISTRO DE DADOS – ENSAIO DO ORIFÍCIO CRÍTICO
(com exemplo)
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Na figura 4.3 vê-se a planilha fornecida pela ENERGÉTICA para os cálculos da
determinação da vazão do orifício crítico. Os dados inseridos na planilha vieram da Figura
4.2.

Ensaio Orifício Crítico - OPS-G
DADOS DO ENSAIO
15/006
Local:
2
L/min

N° do Relatório
Vazão nominal:

Ener
Data
15/04/15
Teste de 60 minutos

DADOS DO ORIFÍCIO CRÍTICO
Orifício Crítico N°: OC.1001
CONDIÇÕES DO ENSAIO
Temperatura ambiente média (Ta):
Pressão barométrica média (P a):

25
759

Leitura inicial horâmetro:
Diferença de leituras do horâmetro:

50,94
1,00

°C
mm Hg
horas
horas

298

K

Tp= 298 K
Pp= 760 mmHg

Leitura final horâmetro:
Duração amostragm. (Ѳ):

51,94
60,0

horas
minutos

584,0

mmHg

VÁCUO
440,2
mmHg
Vácuo final:

Vácuo mínimo [ 0,58P2 mmHg] - Seção 2.3]:
584
mmHg
Vácuo inicial:
GASÔMETRO
Fator Y:

Identif.: Actaris 8735467
Leit. Inicial: 1,6017 m 3
dH inicial:
Para cima:
1,0
cmH2O
Para baixo
1,0
cmH2O
Total:
2,0
cmH2O
24,0
°C
Temp inicial:

0,9866
1,7217
dH final:
Para cima:
1,3
Para baixo:
1,3
Total:
2,5
Temp. final:
24,0

Leitura final:

(do cert.)
m3
cmH 2O
cmH 2O
cmH 2O
°C

VOLUME TOTALIZADO DO ENSAIO
(em condições reais)

V r = ( Y )( V g )

(Ver Eq. 6.1)

Volume de amostragem de ar (V r ):

118,4

L padrão

Data última calibração:
14/06/15
Total:
120,0 L
dH médio:
dH médio:
2,3
cmH2O

Temp. média:

24,0

°C

VAZÃO MÉDIA
(em condições reais)

Qr =

Vr

θ

=

Y × Vg

Vazão média (Q r ):

(da Eq. 6.2)

θ
1,97

L/min

Nota: A vazão média (em condições reais) deve estar em torno de ±10% da vazão nominal
exigida para o orifício. Por exemplo, entre 1,8 L/min e 2,2 L/min, para 2 L/min, e 0,18 L/min e
0,22 L/min, para 0,2 L/min.

OUTRAS OBSERVAÇÕES
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Responsável:

Data:

FIGURA 4.3 PLANILHA DE CÁLCULO – DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DO ORIFÍCIO
CRÍTICO (com exemplo)
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4.4

Manômetro (do Gasômetro)

Quando fornecido pela ENERGÉTICA, o manômetro de coluna d’água passa
previamente por um procedimento de controle da qualidade, que consiste na verificação
da escala (do manômetro) contra a escala de uma régua padrão previamente calibrada
por uma empresa da rede Brasileira de Calibração (RBC). No procedimento, é estabelecido, como critério de aceitação, que apenas as escalas que não se desviem em mais de 1
mm com relação à escala da régua padrão são aceitas. Caso não satisfaçam o critério,
são rejeitadas.
4.5
da RBC.
4.6

Termômetro (do Gasômetro)
Quando exigido, o termômetro dever ser enviado para calibração numa empresa
Horâmetro

Caso sejam usados os mesmos critérios que para os Amostradores de Grande
Volume (AGV), o horâmetro, atendendo à recomendação da US EPA, deve ser verificado
a cada 6 meses contra um cronômetro de exatidão comprovada. O ganho ou perda não
pode ser superior a 2 min num período de 24 horas. Caso isto ocorra, descartar ou mandar para reparo.
4.7

Programador de Tempo (Timer)

O timer pode ser verificado usando-se um horâmetro já calibrado como referência. Conforme a U.S. EPA, a frequência de calibração deve ser trimestral. O teste deve
ser de 24 horas. O máximo erro permitido é de 15 min em 24 horas. Os testes devem ser
registrados.
4.8

Potenciômetro com eletrodo de íon específico (Curva de Calibração) (CETESB)

4.8.1

Em quatro balões volumétricos de 10 mL, pipetar 0,1, 0,3, 1,0 e 3,0 mL de solução padrão de fluoreto (10 µg/mL).

4.8.2

Adicionar 5,0 mL de solução TISAB – solução estoque (6.1.2.7). Completar com
água deioniozada. Agitar.

4.8.3

Transferir 5 mL de cada solução padrão (inclusive a de 10 µgF/mL) para frasco
de polietileno.

4.8.4

Medir no potenciômetro na escala de m.V.Exp.

4.8.5

Traçar a curva de calibração em papel monolog (m.V. x µgF/mL). Determinar a
melhor reta, utilizando análise de regressão linear pelo método dos quadrados
mínimos.
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5.0

AMOSTRAGEM

5.1

Considerações Preliminares

Antes de colocar o OPS-G para operar, o usuário deve familiarizar-se bem com o método CETESB para fumaça (L8.012) e o método ABNT para o SO2 pelo método do peróxido de hidrogênio (NBR 12979), ambos listados na Seção 8.0.
Particularmente para a medição de fumaça, recomenda-se a leitura atenta do Apêndice
F (conceitos sobre a medição pela refletância da luz) e o Apêndice G (operação do refletômetro).
O filtro e a solução para a amostragem são normalmente preparados no laboratório.
Após preparados, são transportados para o local de amostragem.
São apresentadas, no Apêndice E, algumas exigências mínimas da U.S. EPA para a localização de amostradores designados para a determinação de SO2. Para maiores detalhes sobre
o local de instalação, particularmente no que diz respeito à determinação da fumaça, para a qual
desconhecemos existir orientação a nível nacional, recomendamos consultar o órgão de proteção
ambiental de seu estado.
O trem de amostragem do OPS-G, próprio para as amostragens de 24 horas, tendo o
orifício crítico como controlador da vazão, está representado na Figura 2.1.

5.2

Preparação do Filtro e do Frasco-Borbulhador e Seleção do Orifício Crítico
(no Laboratório)

5.2.1

Filtro Whatman n°° 1

O filtro, antes de ser transportado para o local de amostragem, deve ser devidamente
identificado (com uma numeração de série). O número de identificação deve ser escrito bem próximo à borda do filtro, longe da área onde haverá deposição de fuligem. O número de identificação deverá constar do formulário de campo (Figura 5.1). O filtro deverá ser transportado numa
placa de Petri ou similar.
5.2.2

Limpeza do Frasco-Borbulhador

O conjunto frasco-borbulhador utilizado no OPS-G está descrito na Subseção 3.6. Antes
de utilizá-lo, o usuário deverá limpá-lo conforme instruído no método NBR 12979.
5.2.3

Colocação do Reagente

Veja, no método NBR 12979, o procedimento de preparação da solução e sua respectiva colocação no frasco-borbulhador.
5.2.4

Identificação do Frasco-Borbulhador e do Orifício Crítico
Deve-se, no frasco, colar uma etiqueta adesiva com os seguintes dados:
• Data da preparação
• Identificação do local da amostragem
• Data a ser usado

gura 5.1).
5.2.5

Anote as identificações do borbulhador e do orifício crítico no formulário de campo (FiSeleção do Orifício Crítico

O usuário deve, para a amostragem, selecionar um orifício crítico ajustado para a vazão
ditada por ambos os métodos, ou seja, 2 L/min. Veja detalhes na Seção 3.10.
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Número:
Data:

OPS-G – AMOSTRAGEM
Formulário de Registro de Dados
GERAL
N° do Amostrador:
Nº da amostra:
Poluente:
Poluente:
Dia inicial:
Hora inicial:
Vazão nominal:

Orifício crítico n°:
Data da verificação:

Executante:
Conferencista:

DADOS GERAIS DA AMOSTRAGEM
Local:
N° do filtro:
Método amostragem:
Fumaça
CETESB L8.012
Método amostragem:
SO2
NBR 10979
Dia final:
Hora final:
L/min
Duração:
Horas (nominal)
2
DADOS DO ORIFÍCIO CRÍTICO
Vazão do orifício:

L/min

CONDIÇÕES DA AMOSTRAGEM
Temperatura amb. média (T2):
°C
Pressão barométrica média (P2):
mmHg
Leitura inicial horâmetro:
Horas Leitura final horâmetro:

Vácuo inicial:

VÁCUO (INDICAÇÃO DO VACUÔMETRO)
mmHg
Vácuo final:

Leitura inicial:

GASÔMETRO
L

Leitura final:

DADOS DO LABORATÓRIO – FUMAÇA – CETESB L8.012
Área da mancha no filtro (A):
Concentração superficial da “fumaça normalizada internacional” (s):

horas

mmHg
L
cm2
µg/cm2

DADOS DO LABORATÓRIO – SO2 - NBR 12979
Volume de solução de tetraborato de sódio 0,004 na titulação (Vsolução):

m3

OBSERVAÇÕES

Ass. Executante

Ass. Conferente

Figura 5.1 Formulário de Registro de Dados – Amostragem com o OPS-G
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A vazão do orifício crítico, Qoc, é normalmente dada em L padrão (25 °C e 760 mm Hg)
por minuto.
Nota: Não esqueça de que a vazão do orifício, Qoc, deve estar dentro de 10 % da vazão
nominal especificada pelo método. Por exemplo, para a determinação da concentração de SO2
pelo método do peróxido de hidrogênio, Qoc deve estar na faixa de 1,8 a 2,2 L/min.
O orifício crítico é instalado no campo. Os detalhes de instalação são apresentados na
Seção 3.10.
5.2.6

Embalagem e Envio do Frasco-borbulhador para o Campo
O frasco-borbulhador pode ser transportado numa caixa apropriada.

5.3

Material para o Campo
O usuário não deve esquecer de levar para o campo:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

O filtro Whatman nº 1, devidamente identificado.
O frasco com a solução.
O orifício crítico selecionado.
As chaves para abrir a tampa e a porta do OPS-G.
Formulários de amostragem (Figura 5.1), inclusive uma prancheta para apoiar as
folhas e caneta.
Uma chave de fenda e um alicate de bico, para conectar e desconectar as mangueiras de conexão.
Pelo menos um fusível de 15 A (para 110 V) ou de 7 A (para 220 V).
Um termo-barômetro com data logger, portátil, para registro da temperatura ambiente e da pressão barométrica durante a amostragem. Caso não o possua, obtenha
os valores de uma estação meteorológica ou um data logger, instalado nas proximidades.
Um frasco com graxa de silicone.
Um vidro de álcool.
Panos, estopa e papel, para limpeza.

5.4

Colocação do Filtro, do Frasco-Borbulhador e do Orifício Crítico (no campo)

5.4.1

Do Filtro

5.4.2

1.

No local do OPS-G, abra a tampa e mantenha-a aberta com a escora de alumínio à
esquerda (do operador).

2.

Abra o porta-filtro de inox, retire o filtro Whatman n° 1 da placa de Petri e aloje-o na
metade inferior do porta-filtro, de modo que o ar penetre por sua face mais lisa (se
for o caso). Ver detalhes do porta-filtro na Figura 3.5.

3.

Recoloque a metade superior do porta-filtro e aperte ambas as metades mediante o
sistema de aperto. Aperte bem.

4.

Posicione o porta-filtro de tal maneira que o papel de filtro fique na horizontal.

Do Frasco-Borbulhador
1.

Antes de remover o frasco com coleta, consulte o órgão de controle se poderá simplesmente utilizar, na próxima coleta, o borbulhador propriamente dito (o tubo interno) que estava na coleta anterior, sem cuidados de possível contaminação. Caso
isso não seja permitido, a troca se fará de todo o frasco-borbulhador (comple-
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to), o que implica já trazer o novo frasco com o borbulhador instalado. Caso seja
permitido utilizar o borbulhador da coleta anterior na próxima, basta remover o borbulhador do respectivo frasco externo. Para isso, tem-se que girar o borbulhador de
um lado para outro, a fim de se desprender da graxa de silicone previamente colocada para vedação. O borbulhador, após removido, fica ainda preso às duas mangueiras (de entrada e de saída). Cuidado ao pousá-lo, pois poderá quebrá-lo.

5.4.3

2.

Instale o frasco com a solução para a próxima coleta no seu alojamento (sapata de
plástico e garra de suporte – ver Figura 3.4) na bandeja superior do amostrador.
Aqui inverte-se o processo do Passo 1 acima. Caso o borbulhador já venha instalado do laboratório, coloque, cuidadosa e firmemente, as mangueiras de entrada e
saída nas respectivas extremidades. Por outro lado, caso seja permitido instalar o
mesmo borbulhador da coleta anterior, recomenda-se, primeiramente, colocar uma
fina camada de graxa de silicone de alto vácuo nas seções cônicas de contacto de
ambos os frascos externo e borbulhador. Feito isto, monte novamente o borbulhador, girando o frasco de um lado para o outro, até perceber que a camada de silicone se espalhou uniformemente nas seções cônicas. Isto é necessário para que se
consiga uma boa vedação.

3.

Assegure-se que a mangueira de entrada no borbulhador é a que vem do portafiltro de inox. Certifique-se que fica bem apertada. Da mesma forma, verifique se a
mangueira de saída do borbulhador é a que vai para a entrada do filtro automotivo.

Dos Orifício Crítico e Filtros de Proteção
1.

Caso tenha que substituir a agulha, retire-a, juntamente com seu suporte de inox,
de dentro do bico de inox, e insira a nova. A agulha nova é primeiramente alojada,
pelo sua base, na extremidade macho do pequeno suporte de inox, o qual, em conjunto com a agulha, é alojado dentro do bico de inox. Ver detalhes nas Figuras 3.8 e
3.9. Cuidado para não entortar a agulha. As agulhas entortadas acidentalmente devem ser destruídas e jogadas fora.
Atenção: Não esqueça de verificar se o orifício tem a vazão adequada para o método de análise do gás que vai medir.

5.4.4

2.

Reinstale a mangueira que conecta o filtro-membrana com o suporte de inox da
agulha. Certifique-se que está bem apertada.

3.

Verifique se os filtros de proteção do orifício estão em condições de uso e se não
ultrapassaram 3 meses de uso ou 15 amostragens, o que ocorrer primeiro. Caso
tenham ultrapassado, troque-os. Ver detalhes na Figura 3.6.

Checagem Geral

Verifique se todas as partes integrantes do conjunto, ou sejam, porta-filtro de inox, frasco-borbulhador, filtros de proteção, gasômetro, orifício crítico e as várias mangueiras de conexão,
estão devidamente conectadas, a fim de não permitir entrada falsa de ar.

5.5

Preparação do Restante do OPS-G (no Campo)

5.5.1

Energização do Aparelho

Com o filtro e o frasco-borbulhador já instalados no OPS-G, o operador deve checar e
preparar o aparelho para partida. Recomenda-se adotar o seguinte procedimento:
1.

Verifique se o aparelho está ligado na voltagem correta (110 ou 220 V).

2

Ligue a chave liga-desliga e veja se o sinaleiro acende. Se o sinaleiro não acender,
verifique se o fusível está queimado. Para isso, basta abrir o porta-fusível logo
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abaixo. Caso o fusível esteja queimado, substitua-o por outro (de 15 A, para 110 V,
e de 7 A, para 220 V). Caso o sinaleiro não acender e o fusível estiver bom, o problema então é com o sinaleiro, devendo-se então substituí-lo na próxima oportunidade. De qualquer maneira, o sinaleiro é apenas um indicador, não devendo impedir que o aparelho funcione.
5.5.2

5.5.3

5.5.4

Bomba
1.

Ligue a bomba por um momento e veja se seu ventilador está funcionando. Faz-se
isto colocando-se a mão no cabeçote da bomba e sentindo se há ou não corrente
incidente de ar. Em seguida, desligue a bomba.

2.

Com a bomba desligada, desconecte a mangueira da bomba, por cima da bandeja
superior, e bloqueie-a (completamente) com o dedo polegar. Ligue novamente a
bomba e veja a leitura do vacuômetro. Esta deve estar próxima de 647 mm Hg (vácuo máximo da bomba).

3.

Se o vacuômetro estiver indicando abaixo de 647 mm Hg, certifique-se que a extremidade da mangueira está bem bloqueada e que a mangueira está bem conectada na entrada da bomba. Se a leitura do vacuômetro permanecer abaixo do valor,
veja o que há de errado com a bomba. Cheque também o vacuômetro.

4.

Desligue a bomba e conecte a mangueira da bomba de volta.

Teste de Estanqueidade (Vazamento)
1.

Com a bomba ligada, verifique se há borbulhamento no frasco. Caso não haja, cheque as conexões.

2.

Em seguida, faça uma checagem geral para ver se não há entrada falsa de ar no
sistema, principalmente entre a entrada do frasco-borbulhador e o orifício crítico.
Veja a Subseção 3.14 com procedimentos para localização de entradas falsas de
ar.

Checagem das Condições Críticas
1.

Com a bomba ligada, leia no vacuômetro e anote o vácuo Pg. Compare esta leitura
do vacuômetro com o valor calculado por 0,55 (P2 + 20,45) mm Hg, onde P2 é a
pressão atmosférica no local.
Caso o Pg de leitura não seja maior do que o calculado acima, é porque um dos três
problemas está acontecendo: entrada falsa de ar entre o orifício e a bomba; a vazão do orifício é maior do que o permitido; a bomba está com defeito.

2.
5.5.5

Anote a leitura (inicial) do gasômetro, Pg, no formulário de amostragem (Figura 5.1).

Gasômetro
1.

Cheque o gasômetro (detalhes na Subseção 3.8). Com a bomba funcionando, confirme se o gasômetro está operativo, verificando se há movimentação dos dígitos no
seu dial. De vez em quando, o usuário deve fazer um teste mais completo, comparando a vazão de ar que passa por ele com a vazão do orifício. Faz-se isso deixando que o gasômetro funcione por uns 10 minutos (cronometrados) e depois dividindo-se a quantidade de ar que passou, em litros, pelo tempo cronometrado, em minutos. A diferença deve ficar em torno de 5 %.

2.

Anote a leitura inicial do gasômetro no formulário de amostragem (Figura 5.1).
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5.5.6

Horâmetro - Período de Amostragem
Veja detalhes sobre o horâmetro na Seção 4.6 e no Apêndice B.
1.

Com o OPS-G ligado, verifique se o horâmetro está funcionando. Faz-se isto observando se há movimento nas ranhuras do disco ao lado direito do dial. Caso não haja movimento, troque o horâmetro.

2.

Anote a leitura inicial do horâmetro no formulário de amostragem.

Nota: A amostragem só é válida para tempo de amostragem maior que 23 h e menor
que 25 h. Caso contrário, a amostra é anulada.
5.5.8

Timer - Programação de Tempo
Veja detalhes sobre o timer na Seção 4.7 e no Apêndice A.

5.6

1.

Decida, com o órgão de controle, como programar o tempo de amostragem. Por
exemplo, é de ½ a ½ noite?

2.

Verifique se o clock do timer está acertado e aí faça a sua programação.

3.

Feita a programação do OPS-G, feche a tampa e a porta do aparelho.

4.

Anote o início de amostragem programado no formulário de amostragem.

Temperatura e Pressão Ambientes
1.

Obtenha, de alguma maneira, os valores médios da pressão barométrica e temperatura ambiente durante a amostragem e anote-os no formulário de amostragem.
Nota: O ideal seria que o usuário contasse com uma estação meteorológica ou um
data logger, da qual pudesse retirar os valores. Não contando com uma estação ou
um data logger, e não havendo uma estação oficial próxima, as estimativas tornamse difíceis.

5.7

Dados Iniciais a Serem Anotados no Formulário

Pelo menos os seguintes dados e informações devem constar do formulário após a preparação do OPS-G para a amostragem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificação do amostrador
Local de amostragem
Poluentes a serem amostrados e respectivos métodos de amostragem
Duração nominal ditada pelo método
Vazão nominal do método (L/min)
Número do filtro (fumaça)
Número da amostra do frasco-borbulhador (SO2)
Dia inicial da amostragem
Hora inicial da amostragem
Número de identificação do orifício crítico
Vazão do orifício crítico
Leitura inicial do horâmetro
Leitura inicial do vacuômetro (com o trem em funcionamento)
Leitura inicial do gasômetro
Condições incomuns nas cercanias do amostrador
Assinaturas do executante e do conferencista
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5.8

Retirada do Filtro e do Frasco-Borbulhador para Análise

5.8.1

Material para o Campo

Antes de partir para o campo, a fim de recolher o filtro e o frasco-borbulhador com a
amostra, o usuário não deve esquecer de juntar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.8.2

As chaves para abrir a tampa e a porta do OPS-G.
Formulários de amostragem (com dados iniciais), inclusive uma prancheta.
Uma chave de fenda e um alicate de bico, em caso de ter que desconectar e conectar mangueiras de conexão.
Pelo menos um fusível de 15 A (ou de 7 A).
A caixa de transporte do frasco-borbulhador
Um frasco com graxa de silicone.
Um vidro de álcool.
Panos, estopa e papel, para limpeza.
Um bolhômetro e respectivos acessórios (caso tenha que medir a vazão).
Fita adesiva e lápis ou marcador.

Checagens Pós-Operacionais

No campo, inicialmente, abra o OPS-G e faça as seguintes verificações pósoperacionais:
1.

Ligue a bomba por um momento e veja se seu ventilador está funcionando. Faz-se
isto colocando-se a mão no cabeçote da bomba e sentindo se há ou não corrente
incidente de ar. Em seguida, desligue a bomba.

2.

Com a bomba desligada, desconecte a mangueira da bomba, por cima da bandeja
superior, e bloqueie-a (completamente) com o dedo polegar. Ligue novamente a
bomba e veja a leitura do vacuômetro. Esta deve estar próxima de 647 mm Hg (vácuo máximo da bomba utilizada no OPS-G).

3.

Se o vacuômetro estiver indicando abaixo de 647 mm Hg, certifique-se que a extremidade da mangueira está bem bloqueada e de que a mangueira está bem conectada à entrada da bomba. Se a leitura do vacuômetro permanecer abaixo do valor, veja o que há de errado com a bomba. Cheque também o vacuômetro.

4.

Desligue a bomba e conecte a mangueira da bomba de volta.

5.

Faça uma checagem geral para ver se não há entrada falsa de ar no sistema, principalmente entre a entrada do frasco-borbulhador e o orifício crítico. Veja, na Subseção 3.14, os procedimentos para a localização de entradas falsas de ar.

6.

Com a bomba ligada, leia no vacuômetro e anote o vácuo Pg. Compare esta leitura
do vacuômetro com o valor calculado por 0,55 (P2 + 20,45) mm Hg, onde P2 é a
pressão atmosférica no local.
Caso o Pg de leitura não seja maior do que o calculado acima, é porque um dos três
problemas seguintes está acontecendo: entrada falsa de ar entre o orifício e a bomba; a vazão do orifício é maior do que o permitido; a bomba está com defeito.

7.

Anote a leitura (final) do vacuômetro, Pg , no formulário de amostragem (Figura 5.1).

8.

Cheque o gasômetro (veja detalhes na Seção 3.8). Com a bomba funcionando,
confirme se ele está operativo, verificando se há movimentação dos dígitos no seu
dial. Anote a leitura final do gasômetro no formulário de amostragem.
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9.

Verifique a condição do filtro-membrana e substitua-o caso esteja descolorido ou
rachado. A porosidade do filtro-membrana fornecido pela ENERGÉTICA é de 0,8
µm. Em todo caso, substitua o filtro-membrana a cada 15 amostragens ou a cada 3
meses, o que ocorrer primeiro. Faça a mesma coisa com o filtro automotivo.

10. Recolha o termo-barômetro portátil, caso esteja usando-o, mas, se ao invés, tenha
uma estação meteorológica ou um data logger fixo, recolha os dados registrados
durante a amostragem.
11. Cheque o horâmetro. Anote a leitura final no formulário de amostragem (Figura 5.1).
12. Cheque o timer. Verifique, com o controle manual, se está ligando e desligando.
Cheque o clock do timer.
5.8.3

5.8.4

Manuseio do Filtro
1.

Desligue a chave liga-desliga principal do OPS-G.

2.

Abra o porta-filtro de inox e retire o filtro imediatamente e de modo a não tocar na
área exposta.

3.

Ponha o filtro no recipiente de transporte (preferencialmente uma placa de Petri), de
modo que a face com o material particulado fique voltada para cima. Leve-o para o
laboratório.

Manuseio do Frasco-Borbulhador
1.

Retire o frasco-borbulhador de dentro do OPS-G, desconectando-o de suas mangueiras.

2.

Estime o volume de reagente remanescente no frasco. Marque, com uma fita adesiva ou com um lápis, o nível no frasco-borbulhador e anote este no formulário.

3.

Caso haja evidência de mal-funcionamento (por exemplo, reagente sugado do frasco-borbulhador para o sistema de vácuo), anote este fato no formulário. Nestas circunstâncias, a amostra é normalmente invalidada.

4.

Transporte o frasco-borbulhador em caixa apropriada. Qualquer que seja o tipo de
transporte, o frasco com a amostra terá que ser bem vedado.

5.

Uma decisão, antes do transporte do frasco com a amostra para o laboratório, é a
de se transportar a amostra no frasco com o borbulhador propriamente dito inserido
ou não. Caso tenha que retirar o borbulhador do conjunto, tem-se que segurar o
frasco com uma mão e o borbulhador propriamente dito com a outra e girá-los lentamente de modo que se separem pelas conexões cônicas.

6.

Anote, no formulário de amostragem, quaisquer informações pertinentes, relativas a
fontes, condições meteorológicas etc., que possam afetar as concentrações dos poluentes.

9.

Desligue a chave geral do OPS-G.

10. Feche a tampa e a porta do OPS-G.
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5.8.5

Dados Finais a Serem Anotados no Formulário de Amostragem

Antes de retornar com as amostras para o laboratório, o usuário deve certificar-se que
os seguintes dados e informações complementares foram registrados no formulário de amostragem (Figura 5.1):
•
•
•
•
•
•
•

Dia do término da amostragem
Hora do término da amostragem
Leitura final do horâmetro
Leitura final no vacuômetro, com o trem em funcionamento
Leitura final do gasômetro
Condições incomuns nas cercanias do amostrador
Assinaturas do executante e do conferente

Nota: Posteriormente, de volta a sua sala de trabalho, o usuário determinará os valores
médios da temperatura ambiente (T2) e da pressão barométrica (P2), a partir dos valores registrados no sistema de armazenamento de dados empregado durante a amostragem, seja um data
logger, seja uma estação meteorológica. Os valores de T2 e P2 serão então anotados no formulário de registro de dados (Figura 5.1). A transferência de dados é normalmente realizada por cartão
(cartão SD, por exemplo), por conexão com um PC ou pela internet (banco de dados).
Finalmente, são anotados no formulário de registro os dados das análises de Fumaça e
SO2 no laboratório. Pronto! O usuário agora terá todos os dados necessários, que serão transferidos para uma planilha de cálculo, com a qual determinará o volume de amostragem e as concentrações de fumaça e de SO2 (ver cálculos na Seção 6.0).
A Figura 5.2 mostra o formulário de registro de dados da Figura 5.1 preenchido com dados do campo.
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OPS-G – AMOSTRAGEM
Formulário de Registro de Dados
GERAL
N° do Amostrador:
Nº da amostra:
Poluente:
Poluente:
Dia inicial:
Hora inicial:
Vazão nominal:

Número:
Data:

10/001
06/07/10

Executante:
Conferencista:

João
Maria

DADOS GERAIS DA AMOSTRAGEM
Local:
OPS-0054
Cantagalo
N° do filtro:
530
102
Método amostragem:
Fumaça
CETESB L8.012
Método amostragem:
SO2
NBR 10979
Dia final:
05/07/10
06/07/10
Hora final:
½ noite
½ noite
L/min
Duração:
Horas (nominal)
2
24
DADOS DO ORIFÍCIO CRÍTICO
OC.101
Vazão do orifício:
2,040

Orifício crítico n°:
Data da verificação: 25/06/10

CONDIÇÕES DA AMOSTRAGEM
Temperatura amb. média (T2):
°C
Pressão barométrica média (P2):
mmHg
Leitura inicial horâmetro:
15,67 Horas Leitura final horâmetro:

Vácuo inicial:

L/min

39,62

VÁCUO (INDICAÇÃO DO VACUÔMETRO)
mmHg
Vácuo final:
584

584

GASÔMETRO
L

7.351,2

Leitura inicial:

4.263,0

Leitura final:

DADOS DO LABORATÓRIO – FUMAÇA – CETESB L8.012
Área da mancha no filtro (A):
Concentração superficial da “fumaça normalizada internacional” (s):

horas

mmHg
L
cm2
µg/cm2

DADOS DO LABORATÓRIO – SO2 - NBR 12979
Volume de solução de tetraborato de sódio 0,004 na titulação (Vsolução):

m3

OBSERVAÇÕES

Ass. Executante

Ass. Conferencista

Figura 5.2 - Formulário de Registro de Dados – Amostragem com o OPS-G
(com exemplo – dados do campo)
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6.0

ANÁLISES E RESULTADOS

6.1

Análises

No laboratório, as amostras são analisadas com o fim de se determinar as massas dos
poluentes coletados. O procedimento de análise de cada poluente é apresentado nos respectivos
métodos (CETESB L8.012 e NBR 12979).
6.1.1

Fumaça (Método CETESB L8.012, Ref. 2 da Seção 8.0)

Antes de prosseguir com o procedimento, recomenda-se ao usuário ler atentamente os
Apêndice F (conceitos de medição de fumaça pela refletância da luz – concentração de fumaça
versus índice de obscurecimento) e Apêndice G (operação do refletômetro).
De posse do filtro após a amostragem, o usuário está pronto para a análise, devendo
proceder conforme abaixo.
•

Ligar o refletômetro e deixá-lo aquecer, no mínimo pelo tempo recomendado pelo
fabricante,

•

Colocar, sobre uma superfície branca, um papel de filtro não exposto, com a face
mais lisa voltada para cima.

•

Colocar o detector do refletômetro cuidadosamente sobre o papel de filtro e ajustar
o controle de sensibilidade para 100% da escala.

•

Retirar o detector.

•

Substituir o papel de filtro branco pelo filtro exposto, com a mancha de material particulado voltada para cima.

•

Colocar o detector cuidadosamente sobre a mancha, certificando-se que a luz incide somente sobre ela.

•

Anotar o valor R da refletância.

•

Calcular o índice de obscurecimento pela fórmula
I = 100 – R

(Eq. 6.2)

onde I = índice de obscurecimento
R = valor lido da refletância, em %
•

A partir do índice de obscurecimento (I) calculado, obter, na curva de calibração, o
valor da concentração superficial de “fumaça normalizada internacional” (s), em µg
por cm2 de superfície exposta do filtro. Chama-se a atenção do usuário para usar
apenas a curva de calibração válida para o refletômetro e filtro empregados.

•

Determinar a área (A) da mancha no filtro, em cm2. Se necessário, utilizar uma régua de precisão para medir o diâmetro.

•

Anotar os valores de s e de A no formulário de registro de dados (Figura 5.2).
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6.1.2

SO2 (Método NBR 12979, Ref. 4 da Seção 8.0)

No laboratório, a amostra é analisada com o fim de se determinar a massa de SO2 absorvido no frasco. O procedimento de análise é apresentado no Método NBR 12979 da ABNT.
5.2).

Anotar o valor do volume da solução (Vsolução) no formulário de registro de dados (Figura

A Figura 6.1 apresenta o formulário de dados com todos os dados do campo, inclusive
os da temperatura e pressão, e os dados das análises no laboratório.

6.2

Volume do Ar Amostrado

6.2.1

Cálculo do Volume

Os dados necessários para os cálculos do volume de ar, Var ou Vp, estão todos anotados no formulário de registro de dados apresentado na Figura 6.1.
gem:

Os seguintes dados devem ter sido registrados no campo, antes e/ou após a amostra-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificação do amostrador
Local de amostragem
Poluentes em consideração (Fumaça e SO2)
Métodos de amostragem
Vazão nominal do método (2 L/min para ambos)
Número da amostra
Duração da amostragem
Leituras inicial e final do horâmetro
Dia inicial da amostragem
Dia final da amostragem
Identificação e vazão do orifício crítico
Identificação do gasômetro
Fator de correção do gasômetro (Y)
Leituras inicial e final do gasômetro
Leituras inicial e final no manômetro do gasômetro
Leituras inicial e final no termômetro do gasômetro
Temperatura média T2 durante a amostragem, graus K (K = 273 + °C)
Pressão barométrica média P2 durante a amostragem, mm Hg
Leituras inicial e final do vacuômetro
Temperatura média da amostra (dentro do frasco), °C
Assinaturas do executante e do conferente
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OPS-G – AMOSTRAGEM
Formulário de Registro de Dados
GERAL
N° do Amostrador:
Nº da amostra:
Poluente:
Poluente:
Dia inicial:
Hora inicial:
Vazão nominal:

Número:
Data:

10/001
06/07/10

Executante:
Conferencista:

João
Maria

DADOS GERAIS DA AMOSTRAGEM
Local:
OPS-0054
Cantagalo
N° do filtro:
530
102
Método amostragem:
Fumaça
CETESB L8.012
Método amostragem:
SO2
NBR 10979
Dia final:
05/07/10
06/07/10
Hora final:
½ noite
½ noite
L/min
Duração:
Horas (nominal)
2
24
DADOS DO ORIFÍCIO CRÍTICO
Vazão do orifício:
2,040

Orifício crítico n°:

OC.101

Data da verificação:

25/06/10

CONDIÇÕES DA AMOSTRAGEM
Temperatura amb. média (T2):
°C
27
Pressão barométrica média (P2):
mmHg
759
Leitura inicial horâmetro:
15,67 Horas Leitura final horâmetro:

Vácuo inicial:

L/min

39,62

VÁCUO (INDICAÇÃO DO VACUÔMETRO)
mmHg
Vácuo final:
584

584

GASÔMETRO
L

7.351,2

Leitura inicial:

4.263,0

Leitura final:

DADOS DO LABORATÓRIO – FUMAÇA – CETESB L8.012
Área da mancha no filtro (A):
10,1
Concentração superficial da “fumaça normalizada internacional” (s):
40

horas

mmHg
L
cm2
µg/cm2

DADOS DO LABORATÓRIO – SO2 - NBR 12979
Volume de solução de tetraborato de sódio 0,004 na titulação (Vsolução):

0,1

m3

OBSERVAÇÕES

Ass. Executante

Ass. Conferencista

Figura 6.1 - Formulário de Registro de Dados – Amostragem com o OPS-G
(com exemplo – todos os dados do campo e das análises)
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O volume de ar amostrado, Var ou Vp, corrigido para condições padrão, é determinado pela Equação 6.1 (mesma que a Equação 2.1).
 Pa − dH g / 1,36  298 


V p = (Y )(V g )
 t + 273 
760

 g


Equação 6.1

onde: Vp= volume de ar do amostrador, em condições padrão, L padrão
Y= fator de correção do gasômetro, tirado do relatório de ensaio
Vg= volume de amostragem totalizado, dado pela diferença entre as leituras do gasômetro no início e no fim da amostragem, em condições
reais, em L
Pa= pressão barométrica média durante a amostragem, em mm Hg
dHg = média das leituras da pressão diferencial no manômetro do gasômetro, em cm H2O
tg = média das leituras inicial e final da temperatura no termômetro do gasômetro seco, em ºC
Nota: A expressão da Equação 6.1 foi tirada do método ASTM D 3267 – 91, seguindo recomendação apresentada no item 7.3.1 do método ASTM D 3268 – 91.
2.2):

A vazão média em condições reais é dada pela Equação 6.2 (mesma que a Equação

Qr =

Vr

θ

=

Y × Vg

θ

Equação 6.2

onde: Qr = vazão corrigida, em condições reais, em L/min
Y = Fator de correção do gasômetro (do relatório de ensaio)
Vg = Vgf – Vgi = volume total lido no gasômetro, em L
Ѳ = tempo decorrido da amostragem, em min
O valor de Vp será utilizado mais tarde nos cálculos das concentrações dos poluentes,
após análises no laboratório. Ver Seção 6.4.
6.2.2

Validação dos Cálculos do Volume
1.

Cheque as leituras do vacuômetro, Pg, e compare-as com os valores calculados pela expressão 0,55 (P2 + 20,45) mm Hg, onde P2 é a pressão atmosférica para o local. Pg deve ser menor.

2.

Cheque a vazão operacional. Conforme citado na Seção 2.4, a vazão operacional
do OPS-G deve ser geralmente em torno de 2 L/min, para amostragens geralmente
de 24 horas. A ENERGÉTICA recomenda uma folga de ± 10% em torno das vazões
nominais acima.
A verificação da vazão (mantida pelo orifício crítico) é feita utilizando os próprios
dados da amostragem (ver subseção acima) ou utilizando o procedimento para verificação de orifício crítico, apresentado na Subseção 4.3.

3.

Cheque o tempo decorrido de amostragem, ta, e veja se satisfaz a condição 23 h ≤
ta ≤ 25 h.
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4. Verifique, caso esteja fazendo alguma coleta em baixa temperatura, se a temperatura da amostra no poço frio está em torno de 10 °C. Lembre-se que a amostra dever
estar a uma temperatura de no máximo 20 °C.

6.3

Cálculos das Concentrações

Com os dados da pressão e temperatura, mais os dados do laboratório e os registrados
no campo, o usuário terá todos os dados necessários para os cálculos das concentrações. Os
dados são os relacionados na Subseção 6.3.1 mais os apontados abaixo.
•
•
•

Área da mancha do filtro (A)
Concentração superficial da “fumaça normalizada internacional” (s)
Volume da solução de tetraborato de sódio 0,004 utilizado na titulação (Vsolução)

Ver Figura 6.1 com todos os dados anotados, necessários para os cálculos.
Na Figura 6.2 vê-se a planilha fornecida para os cálculos da determinação da concentração de fumaça pelo método da refletância da luz. E na Figura 6,3 tem-se a planilha para SO2
pelo método do peróxido de hidrogênio. Os dados inseridos vieram do formulário de registro de
dados (Figura 6.1).
O usuário, para cada poluente cuja concentração quer determinar, deve consultar a
norma pertinente (ver métodos na Seção 8.0).
A título de ilustração, apresentamos abaixo as expressões da concentração de Fumaça
pelo método da refletância da luz (Ref. 2 no Capítulo 8.0) e da concentração de SO2 pelo método
do peróxido de hidrogênio (Ref. 4 do Capítulo 8.0).
6.3.1

Concentração de Fumaça (Método CETESB L8.012, Ref. 2 da Seção 8.0)
A concentração da “fumaça normalizada internacional” é calculada pela fórmula:

C FUMAÇA =

sA 3
10
Vp

Equação 6.3

onde:
CFUMAÇA = concentração de “fumaça normalizada internacional”, em µg/m3
s = concentração superficial de “fumaça normalizada internacional”, em µg/cm2
A = área da mancha, em cm2
103 = conversão de L para m3
Vp = volume de ar corrigido para 25 °C e 760 mm Hg, em L
A determinação de s, utilizando um refletômetro, é apresentada na Subseção 6.1.1
Nota: O valor de Vp é dado pela Equação 6.1.
A planilha de cálculo da Figura 6.2 inclui exemplo ilustrativo da Equação 6.2.
6.3.2

Concentração de SO2 (Método NBR do Peróxido de Hidrogênio
A expressão para a concentração é dada pela Equação 6.4:

C SO 2 =

128 × Vsolução
Vp

onde:
CSO2 = concentração de SO2, em µg/m3

Equação 6.4
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Planilha de Amostragem - OPS-G
FUMAÇA
N° da Amostragem:
N° do Amostrador:
Local:
Poluente:
Vazão nominal:

DADOS DA AMOSTRAGEM
15/001
Período:
OPS-005
Hora:
Cantagalo
Duração:
Fumaça
Método:
2,000
L/min

31/05/15
a
01/06/15
1/2 noite
a
1/2 noite
24
horas (nominal)
Refletência da luz
CETESB L8.012 (maio 1986)

DADOS DO ORIFÍCIO CRÍTICO
Orifício Crítico N°: OC.1001
Data da verificação: 25/06/2010

Vazão nominal:

2,0

L/min

CONDIÇÕES DA AMOSTRAGEM
Temperatura ambiente média (Ta):
Pressão barométrica média (P a):

26
749

°C
mm Hg

Leitura inicial horâmetro:
Diferença de leituras do horâmetro:

234,85
24,00

horas
horas

299

K

Tp= 298 K
Pp= 760 mmHg

Leitura final horâmetro:
Duração amostragm. (Ѳ):

258,85
1.440,0

horas
minutos

584,0

mmHg

VÁCUO
Vácuo mínimo [ 0,58P 2 mmHg] - Seção 2.3]:
Vácuo inicial:
584
mmHg

434,4
mmHg
Vácuo final:

GASÔMETRO
Identif.:

Fator Y:

0,9866

(do relat.)

m3
cmH2O

Leitura final:
dH final:

4,5817
2,2

m3
cmH2O

Total:
dH médio:

2,8800

°C

Temp. final:

26,0

°C

Temp. média:

26,0

Ytrón 8735467

Leit. Inicial:
dH inicial:

1,7017
2,0

Temp inicial:

26,0

VOLUME DA AMOSTRAGEM
(em condições padrão - ver ASTM D 3267)

m3

2,7851

2,1

01/05/15
m3
cmH 2O
°C

VAZÃO MÉDIA
(em condições reais)

 P − dHs /1,36  298  (Eq. 6.1)

Vp = (Y )(Vr ) a

760

 t s + 273
Volume de amostragem de ar (V p ):

Data último ensaio:

Qp =

Y × Vr

θ

Vazão média (Q r ):

× 1000
1,973

(Eq. 6.3)

L/min

CONCENTRAÇÃO (µg/m 3) NAS CONDIÇÕES PADRÃO (25 °C e 760 mmHg)

C

FUMAÇA

=

s ×
V

A
Ver NBR 1o736/1989

p

Concentração superficial de "fumaça internacional normalizada→

s=

40,0000

Área da mancha→
Volume da ar amostrad →

A=
Vp=

10,1000
2,7851

Concentração (C):

145,06

µg/m
cm 2
m3

3

3
µg/m

OBSERVAÇÕES (anormalidades durante a amostragem)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Responsável:

Data:

Figura 6.2 - Planilha de Cálculo – Amostragem com o OPS-G
(com exemplo de amostragem de fumaça pela refletância da Luz)
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Planilha de Amostragem - OPS-G
SO2 - PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

DADOS DA AMOSTRAGEM
N° da Amostragem: 15/001
Período:
N° do Amostrador: OPS-005
Hora:
Local:
Cantagalo
Duração:
Poluente:
SO2
Método:
2,000
L/min
Vazão nominal:

31/05/15
a
01/06/15
1/2 noite
a
1/2 noite
24
horas (nominal)
Peróxido de Hidrogênio
ABNT NBR 12979/1993

DADOS DO ORIFÍCIO CRÍTICO
Orifício Crítico N°: OC.1001
Data da verificação:

Vazão nominal:

2,0

L/min

CONDIÇÕES DA AMOSTRAGEM
Temperatura ambiente média (Ta):
Pressão barométrica média (Pa):

26
749

°C
mm Hg

Leitura inicial horâmetro:
Diferença de leituras do horâmetro:

234,85
24,00

horas
horas

299

K

Tp= 298 K
Pp= 760 mmHg

Leitura final horâmetro:
Duração amostragm. (Ѳ):

258,85
1.440,0

horas
minutos

584,0

mmHg

VÁCUO
Vácuo mínimo [ 0,58P2 mmHg] - Seção 2.3]:
584
mmHg
Vácuo inicial:

434,4
mmHg
Vácuo final:

GASÔMETRO
Identif.:

Ytrón 8735467

Leit. Inicial:
dH inicial:
Temp inicial:

1,7017
2,0
26,0

m3
cmH2O
°C

Fator Y:

0,9866

(do relat.)

Leitura final:
dH final:
Temp. final:

4,5817
2,2
26,0

m3
cmH 2O
°C

Data último ensaio:
Total:
dH médio:
Temp. média:

VOLUME DA AMOSTRAGEM
(em condições padrão - ver ASTM D 3267)

2,7851

m

2,1
26,0

01/05/15
m3
cmH 2O
°C

VAZÃO MÉDIA
(em condições reais)

 P − dHs / 1,36  298  (Eq. 6.1)

V p = (Y )(Vr ) a

760

 t s + 273
Volume de amostragem de ar (V p ):

2,8800

3

Qp =

Y × Vr

θ

Vazão média (Q r ):

× 1000
1,973

(Eq. 6.3)

L/min

CONCENTRAÇÃO (µg/m 3) NAS CONDIÇÕES PADRÃO (25 °C e 760 mmHg)

C SO 2 =

128 × Vsolução
Vp

× 10

3

Ver NBR 12979/1993

Volume de solução de tetraborato de sódio 0,004 N gasto na titulação →

Vsolução =

0,1000

mL

Volume de ar amostrado →

Vp =

2,7851

mL

Concentração ©:

4,60

3
µg/m

OBSERVAÇÕES (anormalidades durante a amostragem)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Responsável:

Data:

Figura 6.3 - Planilha de Cálculo – Amostragem com o OPS-G
(com exemplo de amostragem do SO2 pelo peróxido de hidrogênio)
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Vsolução = volume da solução de tetraborato de sódio 0,004 N gasto na titulação, em
mL
Vp = volume de ar corrigido para 25 °C e 760 mm Hg, em L
Nota: O valor de Vp é dado pela Equação 6.1.
Para mais detalhes sobre a expressão e as variáveis acima, ver o método ABNT, objeto
da Ref. 4 no Capítulo 8.0.
A planilha de cálculo da Figura 6.2 inclui exemplo ilustrativo da Equação 6.3.
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7.0

MANUTENÇÃO
Os cuidados de manutenção do OPS-G se concentram nas seguintes áreas:

7.1

Gasômetro

Observe os valores do volume totalizado pelo gasômetro. Caso, para uma mesma vazão operacional (com um mesmo orifício crítico), os valores se desviarem em mais
de 5%, verifique se a causa é mesmo devida ao gasômetro. Caso seja, mande o gasômetro para reparo e/ou reensaio.
7.2

Manômetro do Gasômetro

Verifique o manômetro de coluna d’água. Cheque as torneiras e veja se não há vazamento. Cheque também as mangueiras. Caso o manômetro tenha sido fornecido com um certificado de controle da qualidade pela ENERGÉTICA, desconsidere qualquer recalibração, a não ser
que a escala se encontre apagada ou deformada.

7.3

Termômetro do Gasômetro

Verifique o termômetro. Mande-o para recalibração caso haja exigência ISO/IEC 17025.
Muito importante também checar a fixação do termômetro no cabeçote do gasômetro, pois poderá
ocorrer entrada falsa de ar caso o termômetro esteja folgado na base.

7.4

Filtros Protetores

7.4.1

Filtro Membrana

Troque o filtro-membrana a cada três meses ou a cada 15 amostragens, o que ocorrer
primeiro. O filtro-membrana é substituído removendo-se as mangueiras da entrada e da saída do
porta-filtro de acrílico. A fim de impedir entrada falsa de ar, vede bem o porta-filtro. Para isso, desacople as suas duas metades, aplique uma fina camada de ciclohexano nas junções das duas
metades e acople novamente as duas metades, pressionando-as até que as junções sequem.
Conecte o porta-filtro de volta no circuito.
7.4.2

Removedor de Névoa (Filtro Automotivo)
Troque-o a cada três meses ou a cada 15 amostragens, o que ocorrer primeiro.

7.5

Orifício crítico (Agulha Hipodérmica)

Caso o orifício crítico deixe de manter a vazão dentro da faixa pré-determinada para a
vazão ditada pelo método, substitua-o por outro
Nota: Devido conter um capilar, é difícil corrigir um orifício que deixe de manter a vazão
pré-determinada. Portanto, a saída é descartá-lo.

7.6

Vacuômetro

Verifique o vacuômetro contra um vacuômetro calibrado ou contra um manômetro de referência. Substitua o vacuômetro caso esteja com defeito (precisão fora da faixa de ± 25 mm Hg.

7.7

Bomba
A bomba empregada é do tipo diafragma e não requer lubrificação.
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Normalmente o diafragma de borracha é o primeiro componente da bomba a dar defeito, por rompimento. Neste caso, a solução é trocá-lo por um novo. Ver as instruções de troca no
manual do fabricante.
O usuário deve sempre estar atento ao vacuômetro. Quando a bomba não estiver mais
provendo vácuo máximo de 647 mm Hg (especificação do fabricante da bomba utilizada no OPSG), é sinal de que há algo errado com ela ou com as mangueiras que a conectam com o trem de
frascos-borbulhadores. Neste caso, determinar o defeito da bomba, que pode ser rompimento do
diafragma ou da mangueira.
Também alerta-se o usuário para o ventilador da bomba, que deverá estar sempre funcionando enquanto a bomba estiver operando. Caso note que o ventilador está com defeito, pare
o amostrador imediatamente e providencie a troca do ventilador.

7.8

Painel de Controle

No painel encontram-se instalados o horâmetro, o timer, a chave liga-desliga, o sinaleiro
e o porta-fusível. Ver esquema na Figura 7.1.
Caso ocorra defeito em algum desses componentes, o usuário deverá remover o painel
do interior do aparelho, afrouxando os dois parafusos de fixação. Com o painel removido, o usuário terá uma boa visão do circuito elétrico por trás.
7.8.1

Horâmetro (Apêndice B)

O horâmetro deve ser verificado a cada 6 meses contra um cronômetro de exatidão
comprovada. O ganho ou perda não pode ser superior a 2 minutos num período de 24 horas. Caso isto ocorra, descarte-o ou mande-o para conserto. Ver Apêndice B.
7.8.2

Programador de Tempo (Timer) (Apêndice A)

O timer deve ser verificado usando-se o horâmetro acima (já devidamente checado)
como referência. Conforme a U.S. EPA, a frequência de verificação deve ser trimestral. O teste
deve ser de 24 horas. O máximo desvio permitido é de 15 minutos em 24 horas. Ver procedimento
de calibração no Apêndice D.

7.9

Porta-Filtro de Inox

A obtenção de uma mancha (circular) de fuligem a mais perfeita possível é crucial. Portanto, ao notar que uma mancha tenha ficado imperfeita, o usuário deve, de pronto, suspeitar de
entrada falsa de ar no porta-filtro, devido, provavelmente, a dano nas superfícies de contato das
duas metades do porta-filtro ou no anel o-ring. Neste caso, recomenda-se primeiramente trocar o
anel o-ring e fazer um teste rápido, colocando-se, por exemplo, com um filtro limpo instalado e a
bomba em funcionamento, uma vela acesa próxima ao bico de entrada do porta-filtro. Este teste
não leva mais de cinco minutos. Caso note, no filtro, uma mancha com bordas disformes, além do
círculo esperado (normalmente de 36 mm de diâmetro), é porque há entrada falsa de ar. Refaça o
teste. Se o problema se repetir, leve o porta-filtro para correção no torno.

7.10

Refletômetro.
Os cuidados com o refletômetro são apresentados no Apêndice G.

7.11

Limpeza
O OPS-G deve ser mantido limpo, tanto por dentro como por fora. Use escova ou pano

para isso.
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Horâmetro

Timer
1

2

3
4
5

Chaveliga-desliga

Tomada do ventilador
Sinaleiro

Tomada da bomba

Porta-fusível

Chapa de alumínio

Figura 7.1 Esquema Elétrico do OPS-G

Energia
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APÊNDICE A
PROGRAMADOR DE TEMPO
(TIMER DIGITAL)
1.0

Introdução

O timer digital serve para ligar e desligar automaticamente o amostrador. É de alta precisão. Com ele pode-se programar o liga-desliga do amostrador em qualquer dia, hora e minuto da
semana. O aparelho compreende basicamente um CLOCK (relógio) e um TIMER (programador de
tempo). A idéia é primeiramente acertar o dia da semana, a hora e o minuto no CLOCK e depois
programar o TIMER conforme o desejado.

2.0

Descrição

O timer permite oito programações (com 14 combinações cada), através de cinco teclas
frontais, diariamente ou por grupos de dias (segunda a sexta, sábado e domingo e segunda a domingo). Uma bateria no instrumento provê uma reserva de energia de pelo menos um ano. O
timer digital tem um canal de saída e permite RESET (retorno ao estado zero). O timer tem formato redondo, com cerca de 62 mm de diâmetro. No painel há sete teclas, um display em cristal líquido (LCD) e um sinaleiro LED. As teclas são identificadas no painel por símbolos ou pelos termos:
•
•
•
•
•

RESET (zeramento da memória)
ON (liga)
AUTO (automático)
OFF (desliga)
CLOCK (relógio)

•
•
•
•
•

TIMER (programação)
DAY (dia)
HOUR (hora)
MIN (minuto)
MANUAL (acionamento manual do relé de
saída)

Nos display pode-se ler dados do CLOCK (dia da semana, hora, minuto e segundo) e
dados do TIMER (dia da semana, hora e minuto).

3.0

Dados Técnicos

Alimentação.............................120/240 V
Corrente..................................10/15 A
Freqüência..............................50/60 Hz
Capacidade........................Até 2.500 VA
Consumo....................................10 W
Núm. de programações..............Até 8
Intervalo mín. entre programações..1 min.

Bateria CR2032 (descartável).......220 mA/h
Duração (teórica) bateria..............5 anos
Faixa de temp. em operação........0 - 60 °C
Display........................................LCD
Sinaleiro......................................LED
Peso...........................................0,15 g
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4.0

Instalações

O timer digital é instalado no painel do amostrador. O esquema de ligação é apresentado na traseira do instrumento.

5.0

Reset

O reset do timer, ou seja, o retorno ao estado zero tanto do CLOCK quanto do TIMER, é
realizado pressionando-se a tecla RESET. Como a tecla é pequena, de borracha e rebaixada,
recomenda-se usar um objeto fino, porém não muito pontudo, para acioná-la. Na realidade, necessita-se mesmo acionar o RESET apenas em um caso:
• Quando se quer esvaziar o CLOCK e as programações do TIMER. Caso se queira
apenas corrigir os dados do CLOCK ou de um determinado programa do TIMER, o
RESET torna-se desnecessário. Basta apenas partir do que estiver programado no
clock e no timer.

6.0

Liga, desliga e Automático
O timer permite três modos de operação para uma carga programável:
• Ligado (ON)
• Desligado (OFF)
• Acionamento automático (AUTO)

Seleciona-se um desses modos com a tecla MANUAL. Ao se acionar a tecla MANUAL,
um indicador logo acima da tecla, na forma de um tracinho horizontal, pula da direita para a esquerda, ou vice-versa, posicionando-se, da esquerda para a direita, no ON (liga), AUTO (automático) e OFF (desliga). Na posição AUTO, com o tracinho logo acima da palavra AUTO, o timer ligará e desligará conforme programação pré-estabelecida. A programação do timer deve ser sempre
realizada com o instrumento na posição OFF (desligado).
Finalmente, recomenda-se, ao colocar-se o timer no AUTO, sempre trazer o tracinho da
posição OFF para a posição AUTO. Nunca, portanto, da posição ON para a AUTO, a não ser que
se queira deixar o amostrador já ligado; neste caso, apenas o OFF fica programado.

7.0

Programação

7.1

Para Acertar o Clock (Relógio)
Dia da semana
• Mantendo a tecla CLOCK pressionada, acione a tecla DAY. O dia da semana (MO,
TU, WE, TH, FR, SA ou SU) aparecerá no display em letras bem pequenas sobre os
dígitos e mudará para o próximo cada vez que se acionar a tecla DAY.
• Caso segure as teclas CLOCK e DAY, simultaneamente, por mais de três segundos,
o dia da semana saltará para o próximo mais rapidamente.
• Solte ambas as teclas quando o dia desejado estiver indicado no display.
Notar que os dias da semana estão em inglês: MO (segunda), TU (terça), WE (quarta),
TH (quinta), FR (sexta), SA (sábado) e SU (domingo).
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Hora
• Mantendo a tecla CLOCK pressionada, acione a tecla HOUR. A hora do dia (0 a 23)
mudará para a próxima cada vez que se acionar a tecla HOUR.
• Caso segure as teclas CLOCK e HOUR, simultaneamente, por mais de 3 segundos,
a hora do dia saltará mais rapidamente.
• Solte ambas as teclas quando a hora desejada estiver indicada no display.
Minuto
• Mantendo a tecla CLOCK pressionada, acione a tecla MIN. O minuto da hora (0 a 59)
mudará para o próximo cada vez que se acionar MIN.
• Caso segure as teclas CLOCK e MIN, simultaneamente, por mais de 3 segundos, o
minuto saltará mais rapidamente.
• Solte as teclas quando o minuto desejado estiver indicado no display.
Nota: Ao se acertar o dia da semana e o horário, os segundos reiniciarão do zero automaticamente.
Com o clock acertado, passa-se à programação do timer.
7.2

Para Programar o Timer
• Aperte e solte a tecla TIMER para entrar na programação do timer. Aparece então o
número “1” à esquerda, no display, com ON logo acima em letras bem pequenas. Isto indica que se pode programar o instante do início da energização da carga programável no programa 1. Lembrar que o aparelho permite 8 programações.
• Acione a tecla DAY para selecionar o dia da semana (MO, TU, etc.)
• Há 14 combinações que se pode escolher para os dias da semana em cada um dos
8 programas:
- MO (segunda)
- TU (terça)
- WE (quarta)
- TH (quinta)
- FR (sexta)
- SA (sábado)
- SU (domingo)

- SA + SU
- MO + WE + FR
- TU + TH + SA
- MO + TU + WE
- TH + FR + SA
- MO + TU + WE + TH + FR + SA
- MO + TU + WE + TH + FR + SA + SU

Para escolher qualquer das programações da lista acima o operador deverá acionar a
tecla DAY sucessivamente até aparecer o grupo de dias desejado. A sequência se dá
conforme acima.
Nota: A última combinação, por exemplo, significa que a operação liga-desliga se repete
uniformemente em todos os dias da semana. A oitava combinação significa que a operação liga-desliga será feita somente nos sábados e domingos.
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• Acione a tecla HOUR para escolher a hora.
• Acione a tecla MIN para escolher o minuto.
• Após acertar o dia da semana, a hora e o minuto para ON (liga) no programa 1, aperte e solte a tecla TIMER para programar o OFF (desliga) ainda no programa 1.
Aparece então o OFF em cima do número “1”, novamente em letras pequenas.
• Repita os passos 2, 3 e 4 acima para programar o dia, a hora e o número do OFF
(desliga).
• Após programar os instantes de ON (liga) e OFF (desliga) no programa 1, repita, se
for necessário, os passos 1 a 6 para os programas 2 a 6.
• Acione a tecla MANUAL e mova o tracinho (que deve estar na posição OFF) para a
posição AUTO.
Nota: Quando for programar para início imediato, sugere-se programar o início (ON) do
timer para 3 minutos mais tarde, tempo suficiente para se fazer toda a programação. E
é só esperar um pouquinho, que o usuário verá seu amostrador ligar, iniciando o funcionamento programado.

8.0

Bateria

A programação realizada no timer é guardada em memória protegida por bateria. Utilizar bateria CR-2032. Quando esta estiver com sua carga reduzida, um mensagem aparece no
visor, indicando que a bateria deve ser substituída. Teoricamente, a bateria dura 5 anos. Entretanto, a ENERGÉTICA recomenda trocá-la a cada ano.
O acesso à bateria é feito por trás do timer.
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APÊNDICE B

HORÂMETRO
1.0

Introdução

O horâmetro instalado no amostrador serve para medir, com precisão, o tempo de
amostragem.

2.0

Descrição

O horâmetro é eletromecânico, sendo acionado por um micromotor síncrono de elevada
precisão. Quando acionado, o micromotor movimenta o conjunto de dígitos legíveis, indicando o
tempo de funcionamento do sistema. A contagem é progressiva e cumulativa, isto é, não retorna
ao zero (não resseta).
O modelo instalado vem com 7 dígitos, com indicação de 1/100 da hora. Atenção: Temse que converter de centésimo (1/100 da hora) para minuto (1/60 da hora).
O instrumento, em caixa própria de 48 x 48 mm, é instalado no painel de comando do
amostrador, logo acima do timer.

3.0

Dados Técnicos
Escala
Alimentação
Frequência
Consumo
Temp. ambiente
Exatidão da leitura
Leitura máxima

4.0

Decimal (%)
110 ou 220 Vca
60 Hz
2,0 VA
0 a 60 °C
0,001 %
99999,99 Hora

Instalação

O horâmetro é instalado no painel de controle do amostrador. Ver circuito de instalação
na seção sobre manutenção.

5.0

Operação

O horâmetro é ligado em paralelo à bomba. Portanto, seu acionamento é concomitante
com o da bomba.

6.0

Calibração

O horâmetro deve ser calibrado a cada 6 meses contra um cronômetro de comprovada exatidão. A perda ou ganho não pode ser superior a 2 minutos num período de 24 horas. Caso isso
ocorra, descarte o horâmetro ou mande repará-lo.
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APÊNDICE C
UTILIZAÇÃO DE ORIFÍCIO CRÍTICO NO OPS-G (PRINCÍPIO)

A vazão no OPS-G é mantida constante mediante a utilização de orifícios críticos, previamente ajustados para a vazão desejada. O orifício crítico é um dos dispositivos mais usados
para controle de fluxo gasoso à baixa vazão.
Com o orifício crítico, em certas condições especiais, consegue-se manter a vazão através dos sistemas de captação num valor constante, independente de flutuações na tensão elétrica
ou na velocidade da bomba.
Quando um gás, fluindo através de um orifício crítico, alcança a velocidade do som, o
quociente das pressões a jusante e a montante do orifício, Pabsj/Pabsm, passa a ser denominado
"quociente crítico de pressões" e é dado por:
k

onde:

 Pabs j 
 2  k −1


 =
 Pabsm Crit  k + 1 

Equação C.1

Pabsj= pressão absoluta a jusante do orifício
Pabsm = pressão absoluta a montante do orifício
k
= relação de calores específicos do gás
Como estamos lidando com poluição atmosférica, o gás que flui no orifício é praticamente o ar. Sendo assim, à pressão atmosférica (k = 1,4, para o ar) a equação acima
se reduz a:
 Pabs j 

 = 0,53
 Pabsm Crit

Equação C.2

A partir desse valor, ainda que se diminua a pressão a jusante, a pressão no orifício continua sendo Pabsj, dada pela equação acima. Assim, a vazão se mantém com um
valor máximo constante, sendo então chamada de "vazão crítica".
Teoricamente, portanto, a vazão se mantém crítica enquanto a relação de pressões seja satisfeita pela expressão:
 Pabs j 

 ≤ 0,53
 Pabsm Crit

Equação C.3

Deste modo, o usuário deverá ficar sempre atento ao vácuo a jusante do orifício,
pois só haverá condições críticas quando o vácuo for no mínimo de 53% da pressão barométrica. Por exemplo, para um local ao nível do mar, isto significa que se tem teoricamente a vazão crítica enquanto o vácuo for maior ou igual a 402,8 mm Hg.
A ENERGÉTICA recomenda, para o OPS-G, utilizar o seguinte critério para o
vácuo mínimo – o mesmo utilizado no TRIAGÁS.
Pg ≥ 0,55 (Pb + 20,45) mm Hg

Equação C.4

. A Tabela 2.1 apresenta valores desse vácuo mínimo, para várias alturas em relação ao nível do mar.
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Tabela C.1 Vácuo Mínimo Necessário para Condições Críticas
Elevação
(m)
0
200
500
1000
1500

Pressão Atmosférica (Pb) Vácuo Mínimo para Condições Críticas (Pg)
(mm Hg)
(mm Hg)
760
429
742
419
716
405
672
381
628
357

O orifício crítico (normalmente uma agulha hipodérmica) que sai da ENERGÉTICA é
previamente ajustado para a vazão ditada pelo método. A ENERGÉTICA não emite certificado de
calibração para o orifício crítico. Quando muito, é feita uma declaração, onde a vazão do orifício é
estimada rodando-se o amostrador por uma hora (60 minutos) e determinando-se o volume totalizado pelo gasômetro. Dividindo-se o volume totalizado (V) pelo tempo da rodada (θ), tem-se a
estimativa da vazão “limitada” pelo orifício (Q).

Os orifícios críticos podem ser verificados utilizando-se o próprio amostrador.
Basta instalar o orifício na sua posição de operação (ver configuração na Figura 2.1, colocar o amostrador para funcionar por um determinado tempo (pode ser apenas uma hora).
A vazão do orifício é determina dividindo-se o volume em condições reais, totalizado no
gasômetro, pelo tempo decorrido do ensaio. Ver na Seção 4.3 um procedimento de verificação do orifício crítico.
Caso o usuário queira obter seus próprios orifícios, o procedimento de ensaio/calibração encontra-se no Apêndice D do manual do TRIGÁS. Caso contrário, adquira-os na Energética,
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APÊNDICE D
CALIBRAÇÃO DO PROGRAMADOR DE TEMPO (TIMER)
Apresenta-se, neste anexo, o procedimento recomendado pela US EPA para a calibração do timer:
1)

Monte o sistema segundo o esquema da Figura E.1.

2)

Ligue o timer numa tomada elétrica.

3)

Acerte o relógio do timer para a hora correta.

4)

Programe o timer para um período de 24 horas.

5)

Ligue uma lâmpada de teste numa das saídas do timer e o horâmetro numa outra.

6)

Verifique o sistema, operando, manualmente, a chave liga-desliga.

7)

Deixe o sistema funcionar pelo período de 24 horas e determine o período decorrido com o horâmetro. Caso o período medido esteja dentro de 24 h ± 15 minutos, o
timer é aceito para uso no campo; caso contrário, veja o que há de errado. Caso
não consiga eliminar o problema, rejeite o timer.

Figura D.1 Esquema de Calibração do Timer
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APÊNDICE E
EXIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO
(DA U.S. EPA)
Os critérios completos para a localização de amostradores para as medições de SO2 e
NO2 estão apresentados no Apêndice E do 40 CFR 50. Algumas exigências mínimas (iguais para
ambos os poluentes) são apresentadas abaixo:
1)

O amostrador deve ficar afastado em no mínimo 20 m de árvores, edifícios ou outros grandes obstáculos. Uma regra geral é que o amostrador fique afastado de um
obstáculo em no mínimo duas vezes a altura do obstáculo com relação à entrada
do amostrador.

2)

A entrada do amostrador deve ficar de 3 a 15 m do solo.

3)

O fluxo de ar em redor do amostrador deve estar livre em no mínimo 270°. Caso esteja ao lado de um edifício, o ângulo deve ser de no mínimo 180 °.

4)

Não coloque o amostrador perto de fornos ou incineradores.
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APÊNDICE F
PRINCÍPIO DA REFLETÂNCIA DA LUZ PARA A MEDIÇÃO DE
FUMAÇA
A concentração de fumaça (CFUMAÇA) é dada pela expressão abaixo.

C FUMAÇA =

sA 3
10
V ar

(Eq. F.1)

onde:
CFUMAÇA = concentração de “fumaça normalizada internacional”, em µg/m3
s = concentração superficial de “fumaça normalizada internacional”, em µg/cm2,
A = área da mancha, em cm2,
Var = volume de ar corrigido para 25 °C e 760 mm Hg, em l
A concentração superficial de fumaça (s) é dada em termos de “fumaça normalizada internacional”, obtida em função do fator de refletância (R), mediante uma curva de calibração específica para o papel de filtro e o refletômetro empregados. O gráfico, na realidade, usa, na abcissa, um “índice de obscurecimento (I)”, em vez de fator de “refletância (R)”. Ver curva na Figura
F.1.
O Índice de Obscurecimento (I) é obtido a partir da leitura da refletância (R) lida no refletômetro. Utiliza-se a expressão:
I = 100 – R
onde

(Eq. F.2)

I = índice de obscurecimento
R = valor lido da refletância, em %
Os valores de construção da Curva de Calibração estão apresentados na Tabela F.1.

A partir dos pares de valores da Tabela G.1, pode-se, por regressão polinomial, obter
um equação da forma abaixo.
s = 0,0000000954I5 – 0,0000090298I4 + 0,0005191834I3 + 0,0018101002I2
+ 0,4847773215I – 0,0448067725
(Eq. F.2)
A regressão é obtida com um coeficiente de correlação (r) de 0,9995285716.
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Figura F.1 – Curva de Calibração para o Refletômetro Evans Electroselenium Ltd
e Papel de Filtro Whatman nº 1 -
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Tabela F.1 – Concentração Superficial (s) - µg/m2 em Função do Índice I para um Refletômetro Evans Electroselenium Ltd. e papel de Filtro Whatman nº 1
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APÊNDICE G

ENERGÉTICA IND.E COM. LTDA.
Rua Gravataí, 99 – Rocha
CEP 20975-030 Rio de Janeiro – RJ
CNPJ 29.341.583/0001-04 – IE 82.846.190
Fone: (0xx21) 3797-9800; Fax: (0xx21) 3797-9830

REFLETÔMETRO
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(SMOKE STAIN RFLECTOMETER)

MANUAL DE OPERAÇÃO

Responsável:
José Walderley Coêlho Dias
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1.0 Introdução
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O REFLETÔMETRO é um instrumento de precisão para medições rápidas, exatas e repetitíveis da refletância de superfícies.
O principal uso do REFLETÔMETRO é na determinação da refletância de filtros para
poluição do ar. No Brasil, seu emprego atende às normas Nº 348 IBAMA e NBR 10736 da ABNT.
Numa descrição simplificada, o instrumento é formado por um caneco sensor contendo
uma lâmpada, que emite luz com intensidade invariável, e um medidor. A luz emitida pela lâmpada atinge a superfície cuja refletância queremos medir, sendo então refletida e recebida por uma
célula fotovoltaica especial. Esta célula gera uma tensão, cujo sinal é enviado ao sistema medidor, que o processa, linearizando-o e amplificando-o, e mostra o resultado já convertido em porcentagem de refletância num display digital.
O objetivo deste manual é permitir ao usuário conhecer as características do REFLETÔMETRO, assim como suas técnicas de operação, calibração e manutenção.

2.0

Aplicações e Princípios de Operação

2.1

Aplicações
As principais aplicações do instrumento são:
• determinação da concentração de "fumaça" no ar ambiente para fins de monitoramento da qualidade do ar;
• monitoramento de ambientes industriais e túneis (higiene industrial);
• medições de refletância para controle da qualidade e aprovação de produtos.
Nota: O uso do REFLETÔMETRO para medições de "fumaça" requer a coleta de amostras. A ENERGÉTICA fabrica o amostrador OPS/OMS com esta finalidade.

2.2

Princípios de Operação
Os princípios de operação são simples, segundo já apresentado na introdução.

A superfície cuja refletância se quer medir é colocada em posição horizontal embaixo do
caneco sensor.
taica.

A luz emitida do interior do caneco reflete sobre a superfície e atinge uma célula fotovol-

Quanto maior a intensidade da luz refletida, maior a refletância da superfície e maior a
energia (potencial elétrico) gerada pela célula fotovoltaica.
Este sinal elétrico, gerado pela luz refletida, será então diretamente proporcional à refletância da superfície medida. O sinal elétrico é enviado ao medidor onde é eletronicamente processado e mostrado no display digital.

3.0
metálico):

Refletômetro
O equipamento é constituído dos seguintes componentes principais (alojados em estojo
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REFLETÔMETRO
Foto do refletômetro mostrando, dentro do estojo, o medidor com display
digital e a chave liga-desliga e fora do estojo, o caneco sensor com sua
fiação e com a máscara instalada.
A placa de teste, pode ser vista no interior do estojo e próxima ao display.
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• medidor com display digital, ajuste da voltagem da lâmpada, ajuste da sensibilidade,
chave liga-desliga e chave seletora de função;
• caneco sensor com sua fiação;
• máscara circular com orifício;
• placa de teste de linearidade.
• Com o instrumento, a ENERGÉTICA fornece também este manual técnico e pode,
opcionalmente, acrescentar:
• peças de reposição (lâmpada e fusível);

4.0

Dados Técnicos
O refletômetro ENERGÉTICA é caracterizado pelos seguintes dados técnicos.
Energia ......................................................................... 110 VAC, 60 Hz, monofásico
Faixa de Medição ......................................................... 0 a 100 de refletância
Detecção Primária ........................................................ 1 de refletância
Peso ............................................................................. 3,6 Kg
Dimensões ................................................................... 210 x 320 x 180 mm
Célula sensora................................................................Evans Eletroselenium

5.0

Inspeção

Ao receber seu equipamento, realize uma inspeção para verificar se não ocorreu quebra
ou dano durante o transporte.
Verifique se a caixa externa não apresenta deformações e se a própria caixa do instrumento não está amassada ou com dificuldade de ser aberta.
Verifique se todos os componentes estão presentes, de acordo com a lista apresentada
no Item 3.0.

6.0

Teste de Linearidade

O instrumento pode ser testado de forma simples e segura no próprio local de operação
mediante o uso da placa de teste fornecida.
Para o teste, o procedimento consiste em:
• Ligar o aparelho na tomada (110 VAC) e verificar se o conector multipino do caneco
sensor está firmemente conectado à caixa medidora.
• Adaptar a máscara circular no caneco sensor.
• Ligar a chave liga-desliga e verificar se a lâmpada no interior do caneco sensor
acende. Isto pode ser feito olhando o fundo do caneco. A intensidade da lâmpada é
similar a de uma lanterna portátil. Deixar aquecer por 8 minutos.
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• Colocar o caneco sensor centrado em cima do círculo branco da placa de calibração.
O valor mostrado deverá ser de 100 ± 2 de refletância. Caso seja diferente, utilize o
ajuste da sensibilidade localizado abaixo da chave seletora de função.
• Verificar no display se a voltagem recebida pela lâmpada é de 6 V ±0,1. Caso este
valor seja diferente, ajustar com o potenciômetro situado abaixo da chave ligadesliga. O display deverá mostrar 60 ± 1.
• Colocar o medidor sobre o círculo cinza. O valor agora deverá ser de aproximadamente o indicado do padrão cinza do calibrador (±1,5). Utilizar o ajuste de sensibilidade até atingir este valor.
• Se tiver sido necessário o ajuste, verifique novamente o valor do 100.
• Repetir os últimos três passos acima até obter leituras próximas ao 100 e ao valor
indicado na placa de calibração.
• Observar este valor por alguns minutos. Se variar muito, pode ser devido a flutuações na energia da rede, o que causará distúrbios na calibração e nas próprias leituras.
• Para verificar o zero do instrumento colocar a máscara e com o instrumento ligado
apontar para qualquer lugar escuro. O instrumento deve ler 0 ±1.
Nota: A célula fotoelétrica é muito sensível, inclusive a variações na temperatura. Portanto a variação do display de 1 ou 2 unidades não deve preocupar.
O REFLETÔMETRO está finalmente testado e pronto para uso. Inicialmente, aconselhamos que seja feito este teste cada vez que o instrumento for ligado.
O operador poderá, com o uso, adquirir confiança e, se verificar que o aparelho não fica
descalibrado durante longos períodos de tempo, aumentar o intervalo de tempo entre os testes.
Devido à simplicidade e pouca demora, aconselhamos que o mesmo seja efetuado no
mínimo uma vez por semana. Isto também dependerá das condições ambientais, do uso e sobretudo da estabilidade da rede de alimentação.
Nota: As normas ABNT e IBAMA exigem que o valor de 100 seja ajustado utilizando um
filtro Whatman nº 1 limpo. Isto fará com que a sensibilidade do instrumento regulada no teste
descrito acima tenha que ser modificado.

7.0

Operação
A operação é extremamente simples:
1)

Ligar o instrumento e deixar ligado por 5 minutos

2)

Colocar um filtro limpo (lado liso para cima) sobre o padrão branco da placa de teste e colocar a máscara sobre ele.

3)

Colocar o caneco sensor sobre a máscara e ajustar a sensibilidade para obter uma
leitura de 100 ± 2.

4)

Trocar o filtro limpo por um filtro com a amostra que se deseja medir.

5)

Colocar o caneco com máscara sobre o filtro com amostra e registrar esta leitura.

8.0

Manutenção
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O seu REFLETÔMETRO é projetado e fabricado especialmente para reduzir ao mínimo
a manutenção necessária.
Recomendamos manter o instrumento em lugar fresco, seco, sem poeira, sem vibrações e longe de campos magnéticos.
As únicas tarefas de manutenção recomendadas são:
• limpar o aparelho frequentemente com um pano seco e suave;
• trocar a lâmpada a cada 6 meses de uso.
Nota: A parte interna inferior do caneco contém a célula fotovoltaica, que é muito sensível e pode ser facilmente arranhada. A célula não deve ser diretamente exposta à luz solar ou luz
forte pois poderá ficar danificada.

Pág. H.1

APÊNDICE H
FORMULÁRIOS
Formulários em branco são fornecidos nas próximas páginas para conveniência
do usuário deste manual. Cada formulário retém seu respectivo número de figura do texto.
Os seguintes formulários estão incluídos neste apêndice:
Formulário

Título

4.2

Formulário de Registro de Dados – Ensaio do Orifício Crítico

5.1

Formulário de Registro de Dados – Amostragem
com o OPS-G
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OPS-G – ENSAIO DO ORIFICÍCIO CRÍTICO

Número:
Data:

15/04/15

Formulário de Registro de Dados

Executante:
Conferente:

Lúcia Baso
José Said

N° do Orifício crítico:
Local:
Vazão nominal:

DADOS GERAIS DO ENSAIO
Nº do amostrador:
Duração:
2

1

Horas (nominal)

L/min

CONDIÇÕES DO ENSAIO
Temperatura amb. média (Ta):
°C
Pressão barométrica média
mmHg
(Pa):
Leitura inicial horâmetro:
Leitura final horâmetro:
horas
Vácuo inicial:

Ident.:

VÁCUO (INDICAÇÃO DO VACUÔMETRO)
mmHg
Vácuo final:
GASÔMETRO
Fator Y (do relat.):

Leit. Inicial:
m3
Leitura inicial (dHi):
Para cima:
cm H2O
Para baixo:
cm H2O
Temp. inicial:
°C

horas
mmHg

Data último ensaio:

m3
Leitura final (dHf):
Para cima:
cm H2O
dH final:
cm H2O
Temp. final:
°C
Leit. Final:

OBSERVAÇÕES

Ass. Executante

Ass. Conferente

FIGURA 4.2 – Formulário de Registro de Dados – Ensaio do Orifício Crítico
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Número:
Data:

OPS-G – AMOSTRAGEM
Formulário de Registro de Dados
Geral
N° do Amostrador:
Nº da amostra:
Poluente:
Poluente:
Dia inicial:
Hora inicial:
Vazão nominal:

Orifício crítico n°:
Data da verificação:

Executante:
Conferencista:

DADOS GERAIS DA AMOSTRAGEM
Local:
N° do filtro:
Método amostragem:
Fumaça
CETESB L8.012
Método amostragem:
SO2
NBR 10979
Dia final:
Hora final:
L/min
Duração:
Horas (nominal)
2
DADOS DO ORIFÍCIO CRÍTICO
Vazão do orifício:

L/min

CONDIÇÕES DA AMOSTRAGEM
Temperatura amb. média (T2):
°C
Pressão barométrica média (P2):
mmHg
Leitura inicial horâmetro:
Horas Leitura final horâmetro:

Vácuo inicial:

VÁCUO (INDICAÇÃO DO VACUÔMETRO)
mmHg
Vácuo final:

Leitura inicial:

GASÔMETRO
L

Leitura final:

DADOS DO LABORATÓRIO – FUMAÇA – CETESB L8.012
Área da mancha no filtro (A):
Concentração superficial da “fumaça normalizada internacional” (s):

horas

mmHg
L
cm2
µg/cm2

DADOS DO LABORATÓRIO – SO2 - NBR 12979
Volume de solução de tetraborato de sódio 0,004 na titulação (Vsolução):

m3

OBSERVAÇÕES

Ass. Executante

Ass. Conferente

Figura 5.1 Formulário de Registro de Dados – Amostragem com o OPS-G

