
 

 

 

 
 

SISTEMAS DE CALIBRAÇÃO PARA MONITORAMENTO 
DA QUALIDADE DO AR 

 
 

Todo programa de monitoramento contínuo da qualidade do ar precisa de algum sistema que forneça 
uma garantia de que os valores medidos são válidos. 

 
Um programa de garantia da qualidade das medições, necessariamente inclui a realização de calibra-

ções, no local, dos analisadores automáticos de poluentes sendo utilizados. 
 
Nas próximas páginas, são explicadas como funcionam e como estão montados os sistemas de calibra-

ção usados para aferição dos analisadores de poluentes gasosos tais com SO2, NOx , CO, O3, Hidrocarbonetos 
e outros. Cabe mencionar que este sistema é o mais complexo nas estações “completas” 

 
Para garantir a coleta de dados válidos, o responsável pela estação de monitoramento deve realizar cali-

brações a cada poucas semanas (no início da operação é recomendada a calibração diária até o usuário adqui-
rir confiança na estabilidade e repetibilidade dos analisadores). A frequência destas calibrações pode ir dimi-
nuindo com o tempo dependendo dos resultados. Ou seja, as calibrações podem ser espaçadas no tempo à 
medida que o usuário adquire confiança nos seus instrumentos. 

 
Um sistema de calibração para monitores contínuos de poluentes gasosos é constituído basicamente por 

três subsistemas distintos: 
 

a) Cilindros contendo gases com concentração conhecida e certificada; 
b) Algum meio de gerar ar puro, livre de poluentes; 
c) Um calibrador multi-gás 

 
Obviamente são também necessários acessórios tais como reguladores de pressão de precisão, man-

gueiras e conexões e, às vezes, válvulas solenóides e sistemas de controle. Para alguns gases (principalmente 
SO2, NO2, H2S e alguns hidrocarbonetos) existe como opção o uso de tubos de permeação em substituição aos 
cilindros de gás padrão comprimido. Esta e outras opções serão explicadas posteriormente. 

 
A calibração de cada analisador é feita, na sua forma mais simplificada, permitindo primeiro que o anali-

sador amostre e meça a concentração do poluente com ar zero (ar totalmente livre do poluente) e ajustando seu 
valor até que o analisador mostre zero. Posteriormente é amostrado um gás com uma concentração conhecida 
e acertado/regulado o instrumento para que o analisador mostre o valor desta concentração. 

 
Quando injetamos o ar zero, o resultado correto seria que o analisador nos mostre 0,00 ppm ou 0,0 ppb 

após um tempo suficiente para sua estabilização. Com frequência, devido á pequenos desvios e “ruídos”, o valor 
medido será um pouco diferente. Modelos de analisadores diferentes tem métodos e tecnologias diversas de 
corrigir estes desvios. Uma vez calibrado o zero do instrumento, é amostrado ar com uma concentração conhe-
cida do poluente. Recomenda-se utilizar, no mínimo, um valor próximo dos 80% da concentração máxima que o 
analisador pode medir. 

 
Normalmente, e dependendo da qualidade do instrumento o valor medido poderá ser um pouco superior 

ou inferior ao valor teórico e o instrumento tem que ser “regulado”, ou seja, “corrigido” para fornecer o resultado 
correto. A maioria dos instrumentos modernos permite fazer isto automaticamente.  



 
 
Explicaremos primeiro como está construído e como funciona o gerador de ar zero (livre dos poluentes). 
Um gerador de ar zero inclui: 
 
a) Um compressor de ar com filtro para reter partículas na sua entrada. 
b) Um tanque com capacidade de uns 10 a 20 litros onde o ar comprimido é resfriado e onde a umidade 

do ar ambiente é condensada e retirada. 
c)  Um sistema manual ou automático de retirada da água condensada. 

 
Após passar por estes elementos teremos então ar livre de partículas, comprimido e com baixa umidade 

(o ponto de orvalho deste ar, na pressão atmosférica, deve ser inferior aos 0° C). Porém este ar ainda pode 
estar contaminado com poluentes gasosos já que o compressor está comprimindo ar ambiente que pode estar 
poluído. Portanto, será necessário utilizar ainda vários tipos adicionais de “filtros” para reter estes poluentes 
gasosos. 
 

Os componentes usados com este fim incluem: 

 Um filtro com material dessecante para retirar ainda mais a umidade do ar 

 Um leito de carvão ativo especial para reter o SO2, O3 e outros gases 

 Um leito com material especial que retém ou converte todo o NO em NO2; 

 Reatores catalíticos para converter, à baixa temperatura, praticamente todo o CO e os hidrocarbonetos 
presentes em CO2 e H2O. 

 Uma série de filtros para reter partículas que podem ter origem nos leitos ou filtros utilizados. 
 
Na saída de todos estes “filtros” e reatores, teremos finalmente o chamado ar zero, comprimido e que po-

de ser utilizado na calibração do zero dos analisadores. Cabe mencionar que se desejamos, por exemplo, cali-
brar somente um analisador de SO2, só será necessário contar com um gerador de ar zero que retire as partícu-
las, a umidade e o SO2 e que será, portanto, mais simples que o gerador de ar zero completo exposto acima. 

 
Opcionalmente pode se solicitar aos fornecedores de gases especiais, um cilindro com ar zero comprimi-

do. Porem o usuário precisa ter cuidado, pois alguns fornecedores chamam de “ar zero” ar que pode ter ainda 
níveis de concentração de poluentes superiores aos desejáveis ou aceitáveis. 

 
 Por exemplo, um fornecedor nacional oferece ar zero livre de CO, mas que na verdade pode conter até 

0,3 ou 0,4 ppm de CO o que pode ser superior ao desejado, dependendo dos níveis de concentração na região 
onde serão feitas as medições. Estes valores são muito superiores aos recomendados pelo fabricante do anali-
sador que fala em 0,1 ppm como valor máximo. Este ar zero comprimido do cilindro pode ser usado (caso reúna 
as condições mínimas necessárias) diretamente para calibrar o zero do instrumento. 
 

O segundo passo consiste em alimentar o instrumento com uma concentração conhecida do poluente em 
ar. Para isto são usados calibradores multi-gás ou multi-calibradores também chamados de calibradores de 
diluição. 

 
Um calibrador moderno de diluição está formado por: 
 
a) Um controlador de fluxo mássico do gás do cilindro 
b) Um controlador de fluxo mássico do ar zero de diluição 
c) Um misturador de gases 
d) Um microprocessador com display digital e teclado 
e) Válvulas solenóides de entrada e saída 
f) Sistema de comunicação com o usuário através de software e do display e teclado 
g) Vários opcionais (a serem descritos posteriormente) 

 
 

Como funciona um calibrador multigas?  
 
Na sua configuração mais simples, o equipamento pode ter de uma a três entradas para conectar três ci-

lindros de gases diferentes com concentração conhecida de cada um e uma entrada adicional para o ar zero. O 
usuário, através de teclado e do display, poderá então programar o equipamento para que forneça uma mistura 
de gás com uma concentração conhecida. Para isto o calibrador controlará as vazões do ar zero e do gás do 
cilindro para que ocorra uma diluição do gás do cilindro até atingir a concentração desejada. 



 
 
 
A fórmula para cálculo utilizada pelo equipamento será: 
 

C ppm =  QxVc/ (Vaz+Vc) 
 

Onde: 
C ppm= concentração desejada que alimentará o analisador ( PPM) 
Q= concentração  do gás poluente no cilindro (PPM) 
Vc= vazão do gás do cilindro  (lpm) 
Vaz= vazão do ar zero (lpm) 

 
Um exemplo concreto servirá para explicar melhor o apresentado acima. 
 
Digamos que o cilindro de gás padrão tem uma concentração de 500 ppm de CO certificada pelo fornece-

dor. Nós queremos calibrar nosso analisador de CO com um gás padrão de 40 ppm (já que a faixa de medição 
deste analisador é de 0 a 50 ppm e, portanto 40 ppm correspondem a 80% deste valor máximo). 

 
Queremos também que a vazão total de saída do calibrador seja superior a 1 lpm (= 1000 ml/min), pois o 

analisador consome uns 700 a 800 ml/min e teremos então um pouco de mistura sobrando o que é desejável. 
 
Colocando estes dados, através do teclado, no multi-calibrador, ele regulará as vazões, através dos con-

troladores de fluxo, da seguinte maneira: 
 
Vaz = 1000 ml/min 
C ppm = 40 ppm 
Q = 500 ppm 

 
Resolvendo a equação acima para Vc teremos que Vc= 86,95 ml/min e será este o valor de vazão do ar 

do cilindro que o multicalibrador controlará para nos fornecer o gás padrão desejado e com um volume um pou-
co superior ao necessário. Só para comprovar, podemos fazer as contas ao contrário e teremos: 
 

C ppm = Q.Vc / (Vc+ Vaz) = 500 x 86,95 / (1000 +86,95) = 40,00 ppm 
 

O instrumento então regulará automaticamente as vazões de ar zero e do gás do cilindro para que, uma 
vez misturados, o gás diluído tenha a concentração desejada de 40 ppm de CO.  
 

Duas grandes vantagens de um calibrador multi-gás são então: 
 
a) Permite obter facilmente varias diluições e, portanto, vários valores de gás padrão. 
b) Utiliza uma quantidade bem menor de ar do cilindro, pois ele está sendo diluído com ar zero que tem 

custo muito menor. 
 
Como um calibrador multigas possui capacidade para diluir em relações que podem ir desde 1:10 até uns 

1:500 utilizando um cilindro com concentração alta do gás poluente estaremos usando um volume do gás do 
cilindro de 10 a 500 vezes menor que se conectássemos diretamente a saída do regulador de pressão do cilin-
dro na entrada do analisador. 
 
 
CALIBRAÇÃO DE OZÔNIO  
 

Uma das principais opções utilizada nos calibradores multi-gás é um gerador de Ozônio. 
Como o O3 é um gás muito instável, não pode ser armazenado em cilindros como, por exemplo, o CO ou 

o SO2. Por tanto, para calibrar seu analisador de Ozônio, será necessário gerá-lo no local do analisador e na 
hora da calibração. 

 
 
 
 



 
 
Alguns analisadores de Ozônio incluem, como opção, um gerador interno de O3 para verificações. Um fa-

bricante oferece esta opção e também oferece um equipamento totalmente distinto, chamado de calibrador pri-
mário de O3 e aprovado pela US EPA. A escolha mais comum porem consiste em incluir um gerador de O3 no 
calibrador multigas. 
 

Com o gerador de O3 e uma câmara de mistura e reação no multicalibrador, podemos não somente cali-
brar o analisador de O3 senão também calibrar o canal de NO2 do analisador de NO , NO2 e NOx. Isto mediante 
uma titulação em fase gasosa (GPT  - Gás Phase Titration- em inglês). 

 
A câmara de reação, as vazões nela e, portanto o tempo de residência tem que estar projetados adequa-

damente para que os fluxos de NO e O3 estejam na relação apropriada e tenham tempo suficiente para reagir.  
O gerador de O3 está formado por um aquecedor e controlador de temperatura, uma lâmpada ultravioleta espe-
cial e um sistema de alimentação e controle preciso de energia de alta voltagem para a lâmpada.  
 

O gerador é então alimentado com ar zero que quando exposto à alta radiação ultravioleta da lâmpada 
gera O3. A concentração de O3 gerada tem que ser controlada com muita precisão e depende das temperaturas, 
voltagem da lâmpada e vazão de ar puro. Gerar O3 é relativamente fácil; gerar ozônio em concentrações baixas 
e com estabilidade, repetibilidade e precisão é uma tarefa difícil que poucos equipamentos conseguem fazer 
adequadamente. O gerador do equipamento mais conhecido, por exemplo, tem vários controles e “feed back” 
eletrônicos para manter sua alta precisão. 
 

Outra opção muito comumente utilizada nos multi-calibradores é a inclusão de um forno de precisão para 
tubos de permeação. Os tubos de permeação são pequenos tubos (normalmente de teflon ou aço inox e teflon) 
contendo o poluente de interesse sob alta pressão e na fase líquida. As moléculas do poluente “permeiam” atra-
vés das paredes do tubo com uma taxa de permeação constante sempre que a temperatura seja mantida cons-
tante. Portanto, se mantermos um tubo de permeação (de SO2, por exemplo) num forno à temperatura constan-
te ele estará emitindo uma quantidade constante de SO2 que, combinada com uma vazão constante de ar zero, 
nos dará um ar com concentração constante e conhecida de SO2 que é o que desejamos. 
 

A equação básica para obter a concentração C resultante é: 
 

C = P. Km/ Vaz 
Onde 
C= concentração resultante (PPM) 
P= taxa de permeação do gás do tubo (ng/min) 
Km= constante molar do poluente (diferente para cada gás) 
Vaz= vazão do ar zero de diluição (estamos supondo que a vazão do gás permeado é insignificante) - 
lpm 

 
Cuidado: a taxa de permeação é extremamente sensível à temperatura (com efeito, depende numa rela-

ção logarítmica) Os fornos para tubo de permeação precisam então ter um rigoroso controle da 
temperatura. O erro permitido é de somente 0,1° C, pois como a relação é logarítmica, qualquer 
diferença na temperatura acima disto pode resultar em erros significativos na concentração do 
gás padrão que está sendo utilizado justamente para calibrar o analisador. 

 
Por que são usados tubos de permeação em vez de cilindros de gás comprimido? 
 
Existem vários motivos, vantagens e desvantagens, entre os quais: 
 
a) Tamanho e volume: um tubo de permeação tem um volume de aproximadamente um terço que um 

lápis comum. Ou seja, é mais de mil vezes menor que um cilindro de gás comprimido. E nos fornos de 
permeação normalmente vendidos, podemos colocar dois ou três tubos de gases diferentes, permitin-
do calibrar dois ou três analisadores com o mesmo forno e mínimo espaço. 

b) Perigo e peso: os cilindros são perigosos e pesados. Podem cair vazar e machucar as pessoas. Os 
tubos, se bem que contem gases sob alta pressão, apresentam um risco muito menor devido a seu 
tamanho e volume mínimo. 

 

 



 
 

 

c) Duração e validade: a maioria dos cilindros tem validade de um ano período após o qual tem que ser 
re-certificados (com alto custo). Os tubos têm duração que vá desde 3 meses até um ano, dependendo 
da temperatura na qual ficam armazenados. 

d) Custos: um cilindro vazio custa uns US$ 500 a 700 mais uns $1500 para um regulador de precisão de 
dois estágios. A carga com gás padrão varia de $600 a 1000 dependendo da concentração e precisão 
e do gás. Um tubo de permeação com certificação simples também custa de $600 a 800 dependendo 
do poluente. O frete, armazenamento, etc. são bem mais baratos. Portanto, dependendo do uso, pode 
valer a pena um sistema ou o outro. 

e) A importação e transporte dos tubos de permeação são complicados burocraticamente, pois é conside-
rada  carga perigosa  e  não  é permitido seu transporte  por avião. 

 
 
 

No diagrama a seguir mostra-se o sistema pneumático de um calibrador multigas moderno com opcionais 
de gerador de O3 GPT e forno de tubo de permeação. Este esquema corresponde a um modelo comercial atu-
almente oferecido no mercado brasileiro pela Energética. 
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Uma das grandes vantagens dos sistemas de geração de ar zero e multi-calibradores modernos é que 
permitem fazer todo o trabalho de calibração de vários analisadores não somente sem ter que fazer nenhum 
cálculo ou conta senão que, melhor ainda, de forma totalmente automática. Se sua estação de monitoramento 
conta com um datalogger moderno, permitirá que ele, junto com o calibrador multigas, realize todas as calibra-
ções necessárias sem ajuda do usuário. Isto realmente facilita a vida do usuário e permite um controle de quali-
dade, sem intervenção e possibilidade de erro humano o que assegura um alto padrão de qualidade para os 
dados de monitoramento da qualidade do ar. 

 
NOTA: Para quem tenha interesse, na Biblioteca do site da Energética, existe um pequeno trabalho simi-

lar sobre REGULADORES DE PRESSÃO.  Para mais detalhes ver em: 
 http://www.energetica.ind.br/pdf/reguladores-pressao.pdf  
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