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AMNOX - AMOSTRADOR DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO 
 

1.0 INTRODUÇÃO 
 

O AMNOX serve para a determinação da concentração de Óxidos de Nitrogênio contidos 
em emissões gasosas de fontes estacionárias. 
 
O AMNOX atende às seguintes normas: 
 
• US EPA. Method 7 – Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources 
• INEA (ex-FEEMA) – Método 519.R0 – Determinação da Concentração de Dióxido de 

Nitrogênio no Gás, em Chaminés. 
• CETESB – Método L9.229 – Dutos e Chaminés de Fontes Estacionárias, Determinação 

de Óxidos de Nitrogênio (Método de Ensaio), Out. 1992.  
 

O texto integral da norma da US EPA encontra-se no anexo a este manual. 
 
2.0 RESUMO DO MÉTODO 
 

Uma amostra é coletada num balão evacuado (vácuo mínimo de 90%) contendo solução 
absorvente de ácido sulfúrico-peróxido de hidrogênio. Os óxidos de nitrogênio absorvidos 
são medidos colorometricamente usando-se o procedimento do ácido fenoldissulfônico. 

 
3.0 CONSTITUIÇÃO DO AMNOX 
 

O AMNOX é constituído de: 
 

• Caixa Portadora 
• Sonda 
• Bomba de vácuo 
• Vacuômetros (aneroide e digital) 
 
O esquema de amostragem do AMNOX é mostrado na Figura 1 (ver Refs. 1 e 2). Na figura 
2 apresentamos uma foto do aparelho. 

 

 
 

Figura 1 – Esquema de amostragem 
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Figura 2 – Foto do AMNOX – trem completo (mostrando a sonda, 
a caixa da bomba, a caixa portadora e o manômetro digital) 

 
 
3.1 Caixa Portadora 
 

De alumínio anodizado, a caixa portadora é dividida em quatro compartimentos: 
 
• Compartimento superior – onde se alojam o suporte da sonda (por fora da caixa, do 

lado esquerdo do observador), com seu manípulo de aperto; duas válvulas de três vias 
(uma correspondente ao frasco e outra correspondente à pera); um tê de vidro, com 
uma mangueira se estendendo ao sistema vacuômetro/manômetro, duas mangueiras 
de silicone para conexão, a pera para purga e o engate da bomba (por fora da caixa, do 
lado direito do observador). O macho da conexão esférica da sonda é mantido apertado 
contra a fêmea da junta esférica da válvula de três vias por meio de uma garra de 
plástico especial. 

 
• Compartimento da Elétrica – onde estão instalados, de cima para baixo, o variador de 

potência, sinaleiro, tomada (multipinos) da sonda, chave liga-desliga da bomba, 
tomada (multipinos) da bomba, porta-fusível e entrada do cabo de força de 
alimentação. Todo o sistema elétrico é instalado num painel, facilmente removível em 
caso de manutenção. O cabo de alimentação tem 5 m de comprimento. 

 
• Compartimento inferior/centro – onde se alojam o frasco coletor e o termômetro. 
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• Compartimento inferior/esquerda (direita do observador) – onde estão instalados o 
vacuômetro aneróide e o engate rápido para a conexão do manômetro digital. O 
vacuômetro e o engate estão instalados num painel, facilmente removível em caso de 
manutenção. 

 
3.1.1 Suporte da sonda 
 

Consiste em um tubo, fixado por fora da caixa portadora (lado esquerdo do observador), por 
onde é enfiada a sonda, e conta com um manípulo para aperto da sonda em seu lugar. 
 

3.1.2 Válvula de três vias correspondente ao frasco coletor   
 

De vidro, esta válvula de três vias tem uma das pontas em forma cônica macho para 
acoplamento ao frasco coletor. Uma outra ponta (a da esquerda do observador) contém 
uma fêmea de junta esférica para acoplamento ao macho da junta esférica da sonda. E a 
última ponta (a da direita do observador) se liga ao tê de vidro por meio de um pedaço de 
mangueira de silicone. Ver croqui da válvula na Figura 3. 

 

 
 

 
Figura 3 – Croqui da válvula de três vias correspondente ao frasco coletor 

 
 
3.1.3 Tê de vidro 
 

Este tê tem a função de permitir a ligação ao esquema pneumático do sistema 
vacuômetro/manômetro – a uma das pernas do tê é acoplada uma mangueira de PVC 
flexível que se estende ao compartimento inferior/esquerdo onde se encontram o 
vacuômetro e o engate do manômetro digital 
 

3.1.4 Válvula de três vias correspondente à pera de purga 
 
De vidro, está válvula tem a função de unir a pera para purga à linha de fluxo pneumático. 
 

3.1.5 Pera para purga 
 
De borracha, a pera, acoplada à perna superior da válvula de três vias, tem a função de 
purgar a sonda e os tubos de vácuo.   
 

3.1.6 Engate da bomba 
 

De inox, o engate rápido da bomba se localiza fora da caixa (à direita do observador). 
Macho cônico, o engate recebe a fêmea cônica acoplada à extremidade da mangueira da 
bomba. 
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3.1.7 Variador de potência (Varivol) 

 
O variador de potência, conhecido também pelo nome fantasia de “varivol”, tem a função de 
ajustar a temperatura da sonda.  
 

3.1.7 Frasco Coletor 
 

De vidro borossilicato e com capacidade para 2 litros, o frasco coletor é dotado de junta 
cônica e fundo redondo. É envolto em um invólucro de fibra de vidro para proteção em caso 
de quebra e nele se instala um termômetro para monitoramento da temperatura. Ver croqui 
do frasco na Figura 4. 
 

 
 

Figura 4 – Croqui do frasco coletor (balão de 2 litros) 
 
 

3.1.8 Termômetro do frasco coletor 
 
O termômetro fornecido é do tipo TLV, com faixa de 10 a 60 °C e divisão mínima de 1 °C. 
Ele tem a finalidade de medir a temperatura do frasco coletor (balão) 

 
3.1.9 Vacuômetro 
 

O vacuômetro instalado no AMNOX é do tipo aneroide e tem função apenas de orientação. 
Ele está em paralelo ao manômetro digital. A resolução do vacuômetro é menor do que a do 
manômetro, não atendendo plenamente às exigências de norma. 

 
3.1.10 Engate rápido para o manômetro digital 
 

De inox, macho, cônico, este engate serve para a conexão da mangueira que vem do 
manômetro digital. 

 
3.2 Sonda 
 

A sonda do AMNOX é constituída basicamente de um tubo de vidro, envolto externamente 
por um sistema termoelétrico para aquecimento, e de um tubo externo de inox. O tubo de 
vidro tem, na sua extremidade anterior, um bocal cônico, onde se encaixa uma boquilha de 
vidro, e, na sua extremidade posterior, uma junta esférica para acoplamento na caixa 
portadora. A boquilha de vidro se encaixa na sonda de tal maneira que deixa um espaço 
interno para alojamento da bucha de lã de vidro exigida pela norma. O comprimento efetivo 
da sonda é de aproximadamente 1 m. 
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3.3 Bomba de Vácuo 
 

A bomba de vácuo fornecida pela Energética é de duplo estágio, vácuo máximo de 730 mm 
Hg e vazão em regime livre de 38 L/min. A bomba consegue evacuar o balão em menos de 
10 segundos, e, atingindo 96 % de  vácuo, atende plenamente às normas do INEA (ex-
FEEMA) e Método 7 da US EPA.  
 
A bomba é instalada em um gabinete especial, de alumínio. O gabinete é munido de tampa 
com dois fechos, alça e quatro pés de borracha. Ver foto da bomba instalada no seu 
gabinete na Figura 2. 
 
Para a força, há uma tomada fixada na parede do gabinete. A ligação entre o gabinete da 
bomba e a caixa portadora se dá por um cabo de aproximadamente 1,2 m de comprimento. 

 
3.4 Manômetro Digital 
 

O manômetro digital tem a finalidade de medir o vácuo dentro do balão. 
 
O manômetro fornecido pela ENERGÉTICA é digital da marca KIMO mod. MP112-S, com 
escalas de -1500 a 1500 mm Hg e divisões de 0,75 mm Hg, atendendo plenamente ao 
Método MF 519.RO do INEA (ex-FEEMA) e ao Método 7 da US EPA. O manômetro é 
portátil, acondicionado em caixa própria, funcionando com 04 baterias do tipo AAA de 1,5V 
com autonomia de aproximadamente 180 horas. O manômetro se conecta à caixa portadora 
por meio de um engate rápido no painel. 
 
A mangueira do manômetro digital deve ser capaz de suportar um vácuo absoluto de 75 mm 
Hg. 
 

3.5 Barômetro (opcional sob encomenda) 
 

De mercúrio, aneroide ou similar, capaz de medir pressão atmosférica com 2,5 mmHg de 
precisão. 
 

3.6 Graxa lubrificante (opcional sob encomenda) 
 

Pode ser necessário utilizar graxa para eliminar riscos de vazamento. Neste caso, utilizar 
graxa para alto vácuo e alta temperatura. 

 
3.5 Material para manuseio da amostra (não fornecido) 
 

• Proveta graduada – 50 mL de capacidade com divisão de 1 mL. 

• Recipiente para estocagem – frasco de polietileno. 

• Frasco de lavagem – frasco de polietileno 

• Papel indicador de pH – na faixa de 7-14. 

 
3.6 Material para as análises (não fornecido) 
 

• Pipeta volumétrica – 1 mL, 2 mL, 3 mL, 10 mL e 25 mL. 

• Cápsula de porcelana – 175 a 250 mL de capacidade. 

• Banho-maria 

• Proveta graduada – 100 mL com divisões de 1 mL. 

• Balão volumétrico – 50 mL, 100 mL e 1000 mL. 
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4.0 MONTAGEM 
 
4.1 Montagem da Sonda 
 

A sonda é instalada diretamente na caixa portadora. O suporte da sonda é por fora da caixa. 
A sonda é enfiada, pelo orifício da caixa, até encostar na junta esférica fêmea da válvula de 
três vias do frasco. Nesta posição, a extremidade posterior da sonda se acopla de maneira 
justa à válvula de três vias do frasco. Firma-se a sonda em posição apertando-se o 
manípulo do suporte. 
 
O acoplamento da sonda à válvula de três vias é mantido apertado por uma garra de 
plástico. 
 
A alimentação do sistema de aquecimento da sonda é feita pelo rabicho elétrico da sonda, 
em cuja ponta há um plugue multipinos para encaixe na tomada correspondente no painel 
da Elétrica. 

 
4.2 Montagem do Frasco Coletor  
 

Cada frasco coletor que vai para o campo deve estar munido de sua respectiva válvula de 
três vias. A válvula deve encaixar-se bem no bocal do frasco, a fim de evitar entrada falsa 
de ar.  

 
Antes de instalar o frasco coletor na caixa portadora, o mesmo é instalado no invólucro de 
fibra de vidro. Este deve ser bem fechado mediante fechos de pressão. 
 
Após encaixado o invólucro (com o frasco) no compartimento inferior da caixa, conecta-se 
as extremidades da válvula à sonda, pela extremidade anterior, e ao tê de vidro, pela 
extremidade posterior. À sonda, o acoplamento é mantido apertado por uma garra de 
plástico, própria para juntas esféricas. As conexões entre a válvula de três vias do frasco, o 
tê de vidro, a válvula de três vias da pera e o engate da bomba são feitas por três pedaços 
de mangueira de silicone. 
 
Por fim, tem-se que instalar o termômetro do frasco no seu furo de encaixe.  

 
4.3 Montagem da pera para purga e da válvula de três vias  

 
A pera para purga é encaixada na extremidade intermediária da válvula de três vias da pera, 
instalada à direita do fluxo pneumático. 

 
4.4 Montagem da bomba de vácuo 
 

A bomba de vácuo é fornecida já no seu gabinete. 
 
A ligação pneumática entre a bomba e a caixa portadora é feita por uma mangueira de PVC, 
de 1,5 m de comprimento aproximadamente, em cujas extremidades estão instalados dois 
engates fêmeas, cônicos, de inox. O engate cônico macho correspondente se encontra por 
fora da caixa. 
  
A força para a bomba vem da caixa portadora, na qual há uma tomada e uma chave liga-
desliga, específicas para a bomba.  



Pág.  7 
 
4.5 Montagem do Manômetro Digital 
 

A ligação pneumática entre o manômetro digital e a caixa portadora é feita por uma 
mangueira de PVC, de 1,5 m de comprimento aproximadamente, em cujas extremidades 
estão instalados dois engates fêmeas, cônicos, de inox. O engate cônico macho 
correspondente se encontra na parte inferior do painel, à direita (do observador). A 
ENERGÉTICA fornece um tampão de alumínio para manter o engate cônico macho vedado 
quando o manômetro digital não estiver acoplado ao sistema. 

 
4.6 Energização 
 

O cabo de força do AMNOX tem 5 m de comprimento e sai do painel da Elétrica.  Energiza-
se o sistema encaixando-se o plugue do cabo numa tomada. Neste instante, acende-se o 
sinaleiro do painel, indicando a energização do sistema (atenção para a correta voltagem, 
110 ou 220V). 
 
O acionamento da bomba é feito pela chave liga-desliga no painel.  

 
4.7 Ajuste do Aquecimento da Sonda 
 

O ajuste do aquecimento da sonda e feito por meio do variador de potência, localizado no 
painel da Elétrica. Aumenta-se a potência de aquecimento indo-se de 0 a 10 da escala do 
variador. O variador é desligado girando-se seu botão totalmente contra o ponteiro dos 
relógios. Neste ponto, ouve-se um clique e apaga-se o sinaleiro (led) do próprio variador. 

 

5.0 REAGENTES 
 

Os reagentes necessários para a amostragem, manuseio das amostras e análises estão 
relacionados a seguir. Todos os reagentes devem ser pró-análise. 
 

5.1 Amostragem 

5.1.1 Água destilada e deionizada. 

5.1.2 Solução absorvente - vagarosamente, adicionar 2,8 mL de acido sulfúrico concentrado a 1 
litro de água destilada e deionizada. Misturar bem e adicionar 6 mL de solução de peróxido 
de hidrogênio 3 %, preparada recentemente a partir de peróxido de hidrogênio a 30 %. Esta 
solução não deve ser usada por mais de uma semana. Guardar em lugar fresco, protegida 
da luz solar. 

 
5.2 Manuseio da Amostra 

5.2.1 Água destilada e deionizada. 

5.2.2 Solução de hidróxido de sódio 1 N - dissolver 40 g de hidróxido de sódio em água 
destilada e deionizada e diluir para 1 litro. 

 
5.3 Análise 
 
5.3.1 Acido sulfúrico fumegante - contendo de 15 a 18 % em peso de trióxido de enxofre livre. 

Manusear com cuidado. 
 
5.3.2 Fenol-sólido branco. 
 
5.3.3 Acido sulfúrico concentrado - mínimo de 95 %. Manusear com cuidado. 
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5.3.4 Nitrato de potássio - secar a 105 °C - 110 °C por 2 horas, quando da preparação da 

solução padrão. 
 
5.3.5 Solução padrão de nitrato de potássio - dissolver exatamente 2,1980 g de nitrato de 

potássio seco e diluir para 1 litro com água destilada e deionizada. Pegar 10 mL desta 
solução e diluir para 100 mL com água destilada e deionizada. 1 mL desta solução contém o 
equivalente a 100 microgramas de dióxido de nitrogênio. 

5.3.6 Água destilada e deionizada. 
 
5.3.7 Solução de acido fenoldissulfônico - dissolver 25 g de fenol puro em 150 mL de ácido 

sulfúrico concentrado em banho-maria e adicionar 75 mL de acido sulfúrico fumegante, 
aquecer a 100 °C por 2 horas. Estocar em frasco escuro e bem fechado. 

 
 
6.0 PROCEDIMENTOS DE AMOSTRAGEM, MANUSEIO E ANÁLISES 
 

Os procedimentos de amostragem, manuseios de amostras e análises estão relacionados a 
seguir. 

 
6.1 Amostragem 
 
6.1.1 Pipetar 25 mL da solução absorvente para o frasco coletor, mantendo um volume adicional 

suficiente para preparar os padrões de calibração. Conectar a válvula do frasco, mantendo 
sua posição de "purga". Montar a aparelhagem mostrada na Figura 1 e colocar a sonda no 
interior da chaminé para amostragem do gás. Verificar se todas as conexões estão firmes e 
livres de vazamentos. Guiar as válvulas do frasco e da bomba para a sua posição de vácuo. 
Fazer vácuo no interior do frasco à pressão absoluta de no máximo 75 mm Hg. Guiar a 
válvula da bomba para sua posição de sucção, e, em seguida, desligar a bomba. Verificar o 
manômetro digital. Uma variação maior que 10 mm Hg por um período de 1 minuto não é 
tolerável, e o frasco não deve ser usado até que o problema do vazamento seja corrigido. 
Anotar no formulário da Figura 5 o volume do frasco e válvula (Vf), a temperatura inicial do 
frasco (Ti) e a pressão barométrica (Pb). 

 

 
Figura 5 - Ficha de dados de análise 
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Girar a válvula do frasco no sentido contrário dos ponteiros do relógio, para a sua posição 
de "purga; fazer o mesmo com a válvula da bomba. Purgar a sonda e os tubos de vácuo 
utilizando a pera de borracha. Se ocorrer condensação na sonda e na válvula do frasco, 
aquecer a sonda e purgar o sistema até desaparecer a condensação. Girar a válvula da 
bomba para a sua posição de sucção. Girar a válvula do frasco, no sentido dos ponteiros do 
relógio, para a sua posição de vácuo e anotar a leitura no manômetro digital. 
 
A pressão absoluta interna inicial no frasco (Pi) é igual a pressão barométrica menos a 
leitura inicial no manômetro digital. Imediatamente, girar a válvula do frasco para a sua 
posição de amostragem e permitir que o gás entre no frasco até que as pressões sejam 
iguais (interior do frasco e chaminé). Isto irá ocorrer em, aproximadamente, 15 segundos. 
Um período longo indica entupimento da sonda, o qual deve ser corrigido antes de a 
amostragem continuar. Após coletar a amostra, girar a válvula do frasco para a sua posição 
de "purga" e desconectar o sistema. Agitar o frasco pelo menos durante 5 minutos. 
 

6.1.2 No caso do gás analisado conter oxigênio insuficiente para converter NO a NO2, deve ser 
introduzido oxigênio no frasco de coleta para permitir esta conversão. Existem três maneiras 
de introduzir oxigênio: 

 
a) antes de fazer vácuo no interior do frasco, dar um jato com oxigênio puro proveniente de 

um cilindro; 
 
b) injetar oxigênio no frasco apos a amostragem; 
 
c) terminar a amostragem antes de equalizar o sistema. Registrar esta pressão e, então, 

abrir para a atmosfera até igualar as pressões. 
 
6.2 Manuseio da Amostra 
 
6.2.1 Deixar o frasco em repouso por um mínimo de 16 horas e, então, agitar o conteúdo do 

frasco por 2 minutos. Conectar o frasco ao manômetro digital e abrir a válvula para o 
manômetro. Anotar a temperatura final do frasco (Tf), a pressão barométrica e a leitura final 
no manômetro. A pressão absoluta interna final no frasco (Pf) é a pressão barométrica 
menos a leitura final no manômetro. 

 
Transferir o conteúdo do frasco para um recipiente de polietileno. Rinsar duas vezes com 5 
mL de água destilada e deionizada, juntar ao frasco. Ajustar o pH para 9-12 pela adição de 
hidróxido de sódio (1 N). Marcar o nível do liquido para verificar se haverá ou não perda 
durante o transporte. 

 
6.3 Análise 
 
6.3.1 Verificar se houve perda de liquido durante o transporte. Transferir o material para um balão 

volumétrico de 50 mL, rinsar o recipiente de transporte com duas porções de 50 mL de água 
destilada e deionizada, juntando ao balão. Completar o volume do balão com água destilada 
e deionizada. Agitar bem e pipetar 25 mL para uma cápsula de porcelana e evaporar à 
secura em banho-maria. Deixar resfriar e adicionar 2 mL da solução de ácido 
fenoldissulfônico. Triturar bem o resíduo da evaporação. 

 
Adicionar 1 mL de água destilada e deionizada e 4 gotas de acido sulfúrico concentrado. 
Aquecer a solução em banho-maria por 3 minutos com agitação ocasional. Resfriar e 
adicionar 20 mL de água destilada e deionizada, agitar bem e ajustar o pH a 10 por meio de 
hidróxido de amônia concentrado. 
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No caso da solução conter material sólido, filtrar em papel Whatman 41 para balão 
volumétrico de 100 mL. Lavar o recipiente da evaporação com 3 porções de 5 mL de água 
destilada e deionizada e completar o volume do frasco. 

 
Agitar bem e medir a absorbância da solução no comprimento de onda ótimo definido no 
item 7.2.1, usando um branco como zero de referência. Diluir a amostra e o branco, com 
igual volume de água, no caso da absorbância ultrapassar A (absorbância correspondente à 
solução padrão contendo 400 µg de NO2 Item 7.2.2). 
 

7.0 CALIBRAÇÃO 
 

Os procedimentos de calibração do volume do frasco coletor e do espectrofotômetro estão 
apresentados a seguir.  

 
7.1 Volume do Frasco de Coleta 
 

Encher, com água, o frasco e a válvula e medir o volume com precisão de 10 mL. Anotar 
este volume no frasco. 

 
7.2 Espectrofotômetro 
 
7.2.1 Comprimento de onda ótimo 

 
Utilizar um padrão de 200 µg NO2 e ler a absorbância na faixa de 400 a 415 nm. Um pico 
deve ocorrer, caso contrário, o espectrofotômetro está com defeito. O comprimento de onda 
no qual ocorrer a absorbância máxima é o comprimento de onda ótimo para a leitura das 
concentrações. 

 

7.2.2 Determinação do fator de calibração do espectrofotômetro (Kc) 

Colocar, em cinco cápsulas de porcelana, 1 mL, 2 mL, 3 mL e 4 mL de solução padrão de 
nitrato de potássio (1 mL de 100 µg NO2), deixando a outra para o branco, adicionar 25 mL 
da solução absorvente, 10 mL de água destilada e deionizada e ajustar o pH entre 9-12 com 
hidróxido de sódio (1 N). Iniciar a evaporação e seguir o procedimento mostrado no Item 
6.3. Medir a absorbância de cada solução, no comprimento de onda ótimo (Item 7.2.1). Este 
procedimento deve ser repetido, toda vez que uma análise for feita. 
Calcular o fator de calibração utilizando a equação abaixo: 

 

2

4

2

3

2

2

2

1

4321
432

100
AAAA

AAAA
Kc

+++

+++
=  

 
onde: 

Kc = fator de calibração 
A1 = absorbância da solução contendo 100 µg N02  
A2 = absorbância da solução contendo 200 µg N02 
A3 = absorbância da solução contendo 300 µg N02 
A4 = absorbância da solução contendo 400 µg N02 

 
 

8.0 CÁLCULOS 
 

Os procedimentos de cálculo do volume da amostra, massa de NO2 e concentração de NO2 
são apresentados a seguir.  
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8.1 Volume da Amostra nas Condições Padrão (20 °C e 760 mm Hg), Base Seca 
 

( )













−−=

i

i

f

f

af

p

p

T

P

T

P
VV

P

T
V  

 

( )













−−=

i

i

f

f

f
T

P

T

P
mlVKV 25

1
 

 
onde K1 = 0,3855 K/mm Hg para o sistema métrico. 
 

8.2 Massa Total de NO2 
 

FAK2m c ××=  

 
Nota: No caso da alíquota da amostra ser diferente de 25 mL, o fator 2 deve ser substituído 
por outro correspondente. 

 
8.3 Concentração de NO2, nas Condições Padrão (20 °C e 760 mm Hg), Base Seca 
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10  para o sistema métrico. 

onde: 
 

A = absorbância da amostra 
C = concentração de NOx como NO2 nas condições padrão, base seca, mg/m3 
F = fator de diluição (só e necessário se houver diluição da amostra para reduzir a 

absorbância)  
Kc = fator de calibração do espectrofotômetro 
m = massa de NOx como NO2 na amostra, µg 
Pf = pressão absoluta final no interior do frasco, mm Hg 
Pi = pressão absoluta inicial no interior do frasco, mm Hg 
Pp = pressão absoluta padrão, 293 K 
Tf = temperatura absoluta final no frasco, K 
Ti = temperatura absoluta inicial no frasco, K 
Tp = temperatura absoluta padrão, 293 K 
V = volume da amostra nas condições padrão, base seca, mL 
Vf = volume do frasco e da válvula, mL 
Va = volume da solução absorvente, 25 mL 
2 = 50/25, fator da alíquota (no caso de um valor diferente de 25 mL, usar o fator 

correspondente) 
 

9.0 MANUTENÇÃO 
 

O equipamento é de fácil manutenção. 
 
Caso haja necessidade de acessar o sistema elétrico, basta remover o painel da Elétrica, 
que se prende à Caixa Portadora por apenas dois parafusos. Ao remover o painel, com ele 
virá todo o sistema elétrico, inclusive o cabo de força. 
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Mesmo difícil de requerer manutenção – salvo casos de entradas falsas de ar –, acessa-se 
a traseira do painel da Pneumática da mesma maneira que se faz com o painel da Elétrica, 
ou seja, afrouxando-se dois parafusos. 

 
10.0 MATERIAL DE CONSUMO E DE REPOSIÇÃO 
 
 

DESCRIÇÃO CÓDIGO 

• Balão de vidro, 2 litros, fundo 
redondo 

ANX-201 

• Torneira de três vias do balão ANX-401 (utilizada a partir de 2010 ) e ANX-401B 
(para equipamentos adquiridos antes de 2010)  

• Torneira de três vias da pêra ANX-402 
• Te de vidro ANX-403 
• Pêra para purga ANX-404 
• Vacuômetro aneroide ANX-601 
• Manômetro eletrônico (digital) MP112S 
• Termômetro ANX-206 
• Variador de potência. 110 V PNH-2018 
• Variador de potência. 220 V PNH-2019 
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ANEXO 
 
 
 

 
 
 

MÉTODO 7 da US EPA 
PARA A DETERMINAÇÃO DE 

ÓXIDOS DE NITROGÊNIO 
EM FONTES ESTACIONÁRIAS 

 
 
 
 
 
 

Cópia do original contido no 40CFR60, App. A: 

 
Method 7 - Determination of Nitrogem Oxide 

Emissions from Stationary Sources 
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