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ATENÇÃO 

 

 

  

MELHORIA: DETERMINAÇÃO DO VOLUME COM GASÔMETRO 

 
O AMOFLUOR atual é resultado de uma melhoria promovida no amostrador em 2010, 

visto que anteriormente, o volume de ar amostrador 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 AMOFLUOR atual 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 versão AMOFLUOR-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. 

 
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 AMOFLUOR é um instrumento projetado e fabricado para a amostragem e 
coleta de fluoretos sólido e gasoso no ar atmosférico. 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 primeiramente por um tubo untado com bicarbonato de sódio, onde fica retido o fluoreto 
gasoso e, em seguida, por um filtro de celulose, onde fica retido o fluoreto sólido. As amostras 
retidas de fluoreto são então levadas para análise no laboratório. 

 
Na Figura 1.1 é apresentada uma visão geral do AMOFLUOR e no Apêndice G há uma 

reprodução do folheto do equipamento. 
 

O AMOFLUOR atende plenamente à norma ASTM 3268 (Ref. 1), utilizada especificamente 
para as amostragens de fluoretos. O Método ASTM consta também do manual do Dr. Lodge (Ref. 
4). Uma versão traduzida do Método encontra-se no Apêndice F deste Manual. 

 
O AMOFLUOR também atende ao Método EQTA da CETESB (Ref. 3). 
 
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 calibração e amostragem do usuário, incluímos o 

Apêndice E 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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FIGURA 1.1 CROQUIS FRONTAIS DO AMOFLUOR 
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2.0 APLICAÇÕES E PRINCÍPIOS 
 

2.1 Princípio do Método 

 

O método do tubo de vidro impregnado com bicarbonato de sódio e do meio filtrante 
fornece um meio de separação e de coleta de formas gasosas atmosféricas de fluoreto reativo 
com bicarbonato de sódio e de formas particuladas de fluoreto coletáveis num filtro.  

 

Segundo a ASTM, o método é aplicável a períodos de 12 horas, coletando-se de 1 a 
500 µm de fluoreto gasoso a uma vazão de 15 L/min, ou de 0,1 a 50 µg/m3. Entretanto, a duração 
do período de amostragem pode ser ajustada de modo que a quantidade de fluoreto coletada 
permaneça nessa faixa. Por exemplo, a CETESB propõe amostragem de 24 horas, a 7 L/min (ou 
próximo a este). A ENERGÉTICA recomenda vazão de (7,5 ± 10%) L/min para amostragem de 24 
horas. 

 

O fluoreto gasoso é removido do fluxo de ar por uma reação com bicarbonato de sódio 
aplicado na parede interna de um tubo de borossilicato. Por sua vez, o fluoreto sólido (particulado) 
é coletado num filtro instalado logo após o tubo. O fluoreto coletado pelo tubo é eluído com água 
ou solução tampão e levado então para análise. O material particulado coletado pelo filtro é eluído 
com ácido e também levado para análise. Os resultados são reportados em µg/m3 de gás ou de 
particulado no ar a 25 °C e 760 mm Hg (101,3 kPa).  

 

2.2 Princípio de Operação 

 

Ver diagrama do sistema pneumático do AMOFLUOR na Figura 2.1. 
 

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 primeiramente por um tubo untado com 
bicarbonato de sódio, onde fica retido o fluoreto gasoso e, em seguida, por um filtro de celulose, 
onde fica retido o fluoreto sólido. As amostras retidas de fluoreto são então levadas para análise 
no laboratório. 

 

Durante a operação do equipamento, o ar ambiente penetra no amostrador pela 
extremidade superior do tubo de coleta, logo abaixo do chapéu, percorre toda a extensão do tubo 
e, em seguida, atravessa o filtro, o gasômetro e o orifício crítico, seguindo então para a bomba. 

 

O volume do fluxo gasoso através do sistema é determinado com um medidor de gás 
(gasômetro), enquanto que a vazão é mantida relativamente constante por meio de um orifício 
crítico, previamente ajustado para a faixa de vazão ditada pelo método. 

 
2.3 Determinação do Volume 

 
A determinação do volume de amostragem no AMOFLUOR 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). 

 
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: 
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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  
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FIGURA 2.1 DIAGRAMA DO SISTEMA PNEUMÁTICO DO AMOFLUOR  
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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 AMOFLUOR 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 4.0 (Ensaio/Calibração) e Capítulo 

6.0 (Análises e Resultados) 
 

2.4 Manutenção da Vazão 

 

Conforme citado na Seção 2.1, a vazão operacional do AMOFLUOR deve ser em torno 
de 15 L/min para amostragens de 12 horas e em torno de 7,5 L/min para amostragens de 24 horas. 
A ENERGÉTICA recomenda uma folga de ± 10% em torno das vazões nominais acima. 

 
A vazão no AMOFLUOR é mantida constante mediante a utilização de um 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 reais, é 

dada pela expressão: 
 



gr
r

VYV
Q


      Equação 2.2 

 
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 

 
Maiores detalhes no Capítulo 6.0. 

 
2.4 Capacidade do AMOFLUOR 
 

À vazão de 15 L/min, em amostragem de 12 horas, o amostrador chega a deslocar 10,8 
m3. À 7,5 L/min, em amostragem de 24 horas, chega igualmente a deslocar 10,8 m3. 

 
2.5 Considerações sobre Temperatura e Pressão 

 
A rigor, as determinações da vazão operacional do AMOFLUOR 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. 
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3.0 O EQUIPAMENTO 
 

3.1 Componentes 

 

Tem-se uma visão geral do AMOFLUOR na Figura 3.1, 3.2, 3.3  e 3.4. 
 
O AMOFLUOR é formado pelos seguintes componentes: 

 

 Sistema de Captação do Fluoreto Gasoso; 
 Sistema de Captação do Fluoreto Sólido; 
 Medidor de gás (gasômetro), com manômetro e termômetro. 
 Orifício crítico; 
 Bomba a vácuo, com ventilador, vacuômetro e válvula de agulha; 
 Painel de controle, com timer digital e horâmetro; 
 Casinhola de alumínio anodizado, com porta; 

 

O sistema de coleta do AMOFLUOR é representado pelo croqui da Figura 2.1. 
 
3.2 Dados Técnicos 
 

 Casinhola:  
 Material........................................ Alumínio anodizado  
 Altura com a “chaminé”............... 234 cm  
 Altura sem a “chaminé”............... 114 cm  
 Altura do toco.............................. 14 cm  
 Laterais........................................ 40 cm x 40 cm  

 Captação da amostra:   
 Tubo de captação de gás............ De vidro borossilicato, com 123 cm de 

comprimento e 7 mm de diâmetro interno 
 

 Porta-filtro para partículas........... De borossilicato, para filtro de 55 mm, marca 
Energética 

 

 Meio filtrante................................ De celulose, quantitativo (a CETESB recomenda 
tipo Whatman 41; a ASTM, Whatman 42 ou 
Whatman 52), 55 mm 

 

 Deslocamento da Amostra:   
 Bomba de vácuo.......................... Rotativa com palhetas, marca Gast, ¼ HP, 120 V 

ou 220 V, monofásica, váculo máximo 660,4 mm 
Hg e deslocamento de 127 L/min 

 

 Condições críticas....................... Até 22 L/min  
 Vacuômetro................................. Escalas de 0 a 760 mm Hg e de 0 a 30 "Hg  

 Totalizador de Volume    
 Medidor de Gás........................... Gasômetro seco, com capacidade máxima de 33 

L/min e leitura mínima de 0,2 L 
 

 Manômetro Manômetro de coluna d’água, com 40 ou 80 cm na 
escala e menor divisão de 1 mm  

 

 Termômetro Termômetro em vidro, com 60 °C na escala e 
menor divisão de 1 °C 

 

 Controle da Vazão:   
 Orifício crítico.............................. 7,5 L/min (para 24 h) e 15 L/min (para 12 horas)  

 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................... 110 V ou 220 V, 15 W  

 Peso do AMOFLUOR:   
 Bruto............................................ 42 Kg (aproximadamente)  
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FIGURA 3.1 – FOTO – VISÃO GERAL DO AMOFLUOR 

(NOTA: O MANÔMETRO DA DIREITA NÃO FAZ PARTE DO AMOSTRADOR)  
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FIGURA 3.2 DETALHES DOS ENCAIXES DO PORTA-FILTRO, DO GASÔMETRO, 
DO TERMÔMETRO, DO MANÔMETRO E DO ORIFÍCIO CRÍTICO 

 

 

 

 

FIGURA 3.3   AMOFLUOR FECHADO, COM 

CHAMINÉ FIXADA NO TOPO 

 

 FIGURA 3.4  AMOFLUOR ABERTO, 

MOSTRANDO MANÔMETRO, 

GASÔMETRO, PAINEL, VACUÔMETRO, 

BOMBA E VENTILADOR 
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3.3 Sistema de Captação do Fluoreto Gasoso (Figura 3.1) 
 

Basicamente constituído de: 
 

 Um chapéu chinês 

 Um tubo envelope de 9,5 cm de diâmetro interno e 108 cm de comprimento (com 
câmara de aquecimento de 93 cm de comprimento) 

 Uma lâmpada para aquecimento 

 Um tubo de vidro borossilicato de 7 mm de diâmetro interno e 123 cm de 
comprimento 

 
3.3.1 Chapéu Chinês 
 

De alumínio, com abertura de 20 cm e ângulo de 45º. Fixado ao tampão superior do 
tubo envelope por meio de um tubo rosqueado de alumínio. 
 
3.3.2 Tubo Envelope (“Chaminé”) 

 
De alumínio. Diâmetro interno de 9,5 cm. Comprimento de 108 cm, sendo 93 cm útil, 

para câmara de aquecimento, e 15 cm para encaixe no toco que lhe serve de base. Ambos o 
tampão (na extremidade superior) e o toco que serve de base são de polipropileno. O tampão 
encaixável sustenta o chapéu chinês e tem um furo excêntrico, de 9-10 mm de diâmetro, para 
passagem do tubo de vidro borossilicato. O toco de polipropileno é fixado no topo da casinhola e 
serve também de passagem para o tubo de coleta, de suporte do soquete da lâmpada e de 
passagem do fio da lâmpada. 

 
O tubo envelope é facilmente removível de sua base (o toco), a fim de que o usuário 

possa colocar e retirar o tubo de coleta (de vidro). Além disso, o tubo envelope tem um parafuso 
na parede interna de sua extremidade inferior, que corre na fenda-guia do toco, assim evitando 
que se quebre o tubo de coleta.  

 
Durante chuvas, não entra água no Sistema de Captação do Fluoreto Gasoso. 

 
3.3.3 Lâmpada de Aquecimento 
 

De aproximadamente 30 W (A CETESB sugere 40 W para a lâmpada), para 
aquecimento do tubo de vidro borossilicato no interior do tubo envelope. Seu soquete é instalado 
no topo do toco de polipropileno. Sua alimentação se dá por um fio que penetra no toco, passa 
pelo topo da casinhola e é conectado a uma tomada localizada no interior da casinhola. 

 
3.3.4 Tubo de Coleta 
 

De borossilicato, com 7 mm de diâmetro interno, 123 cm de comprimento e parede de 
1,5 mm. 

 
O tubo passa facilmente pelos furos do tampão e do toco do tubo envelope. 
 
Para amostragem, a ponta inferior do tubo atinge o compartimento superior da casinhola 

e é acoplada, por uma mangueira de silicone, ao bico superior do porta-filtro. Este, por sua vez, 
fica apoiado por um suporte de alumínio, tipo mão francesa. A mangueira de silicone, especial, 
evita vazamento. 

 
Durante transporte, o tubo de coleta é mantido vedado por meio de rolhas de borracha; 

o tubo como um todo, por sua vez, é transportado dentro de tubos de PVC. 
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3.4 Sistema de Captação do Fluoreto Particulado (Figuras 3.5 e 3.6) 
 

O Sistema de Captação do Fluoreto Particulado é constituído somente pelo porta-filtro.  
 
O porta-filtro é de borossilicato e recebe filtros de 55 mm de diâmetro. O porta-filtro é 

constituído de uma entrada de vidro, uma saída de vidro, uma placa de FTFE perfurada, para 
suporte do filtro, um par de anéis de silicone para vedação e uma abraçadeira, especial, feita de 
alumínio anodizado, para aperto. O sistema de aperto do porta-filtro não danifica o filtro. Ver 
detalhes do porta-filtro na Figura 3.1. 

 
O porta-filtro fica apoiado no seu suporte de alumínio, este por sua vez fixado na parede 

de fundo da casinhola. 
 

 

 

 

 

FIGURA 3.5   AMOFLUOR, MOSTRANDO 

PORTA-FILTRO, GASÔMETRO, 

TERMÔMETRO DO GASÔMETRO E 

PAINEL (PORTA-FILTRO PENDE DO 

FORRO DA CASINHOLA) 

 FIGURA 3.6  AMOFLUOR, MOSTRANDO 

PORTA-FILTRO, PAINEL E 

TERMÔMETRO DO GASÔMETRO 

(PORTA-FILTRO RECEBE MANGUEIRA 

QUE VEM DO TUBO DE COLETA 

 
3.5 Gasômetro (Figuras 3.7 e 3.8) 

 
O medidor de gás (gasômetro) do AMOFLUOR 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 a 
Equações 2.1 e 2.2 para maior entendimento. 

 
O gasômetro do AMOFLUOR é munido de um espigão no topo do cabeçote, que serve 

para encaixe da mangueira que vem do manômetro de coluna d‘água, bem como de um nicho e 
de uma base especial para encaixe do termômetro. 

 
O gasômetro é fixado na casinhola por meio de uma placa de alumínio especial, por sua 

vez fixada á frente do instrumento por meio de dois parafusos. A placa é alongada para o lado e 
dobrada, de modo a poder ser fixada à parede lateral da casinhola. A fixação da placa à lateral da 
casinhola é mediante dois conjuntos de parafusos e porcas. 

  

ORIFÍCIO 

CRÍTICO 
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FIGURA 3.7   AMOFLUOR, MOSTRANDO 

PORTA-FILTRO, GASÔMETRO COM 

SEU TERMÔMETRO, ORIFÍCIO CRÍTICO 

E PAINEL 

 

 FIGURA 3.8  AMOFLUOR, MOSTRANDO 

GASÔMETRO COM SEU TERMÔMETRO, 

ORIFÍCIO CRÍTICO E PAINEL (ORIFÍCIO 

CRÍTICO É INSTALADO NA MANGUEIRA 

QUE VAI DO GASÔMETRO AO 

VACUÔMETRO) 

 
 
Em caso de remoção do gasômetro, para reparo ou calibração, recomenda-se fazê-la 

afrouxando-se os dois parafusos na placa de fixação. Recomenda-se bastante cuidado para não 
trombar com o termômetro e seu nicho. 

 
3.6 Manômetro do Gasômetro (Figura 3.9) 

 
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 utilizado é de coluna d’água, com 40 cm (ou 80 cm) na escala e menor 

divisão de 1 mm. 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. 

 
Nota: A ENERGÉTICA tem considerado, como alternativa ao manômetro de coluna 

d’água, utilizar um manômetro aneroide, modelo Minihelic, com 100 mm H2O na escala e menor 
divisão de 5 mm H2O. Quando selecionado, o Minihelic é fixado numa das pernas do amostrador, 
acima da bandeja superior. 

.  

ORIFÍCIO 

CRÍTICO 
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FIGURA 3.9   AMOFLUOR, MOSTRANDO 

MANÔMETRO DO GASÔMETRO, AO 

LADO 

 FIGURA 3.10 AMOFLUOR, MOSTRANDO 

GASÔMETRO COM SEU TERMÔMETRO 

 
 

3.7 Termômetro do Gasômetro (Figura 3.10) 
 

O termômetro tem a função de indicar a temperatura do fluxo de ar dentro do gasômetro. 
Ele é de vidro, com no mínimo 50 °C na escala e menor divisão de 1 °C. 

 
No gasômetro, o termômetro fica inserido de modo que seu bulbo fique em contato com 

o fluxo de ar. A fim de evitar entrada falsa de ar, o termômetro é encaixado e fixado com uma 
massa selante à base de silicone. 

 
Atenção: Cuidado ao inserir o termômetro, pois caso a inserção for demasiada, o 

termômetro poderá bloquear parcialmente o fluxo na saída do gasômetro. Os termômetros 
fornecidos atualmente com os gasômetros saem marcados com uma fita vermelha, indicando sua 
posição máxima de inserção. 

 
Todo o cuidado é pouco para evitar um mal encaixe do termômetro e acarretar entrada 

falsa de ar no gasômetro através de sua base. 
 

3.8 Orifício Crítico (Figura 3.7) 
 

No AMOFLUOR, o orifício crítico 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 Ѳ). 

 
O orifício crítico é dotado de dois bicos para acoplamento das mangueiras: uma 

mangueira que vem do gasômetro e outra mangueira que vai para a bomba (ver configuração na 
Figura 2.1). O orifício crítico é instalado logo após o gasômetro, por meio de uma mangueira de 
silicone.   

TERMÔMETRO 
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De aço inox, o orifício crítico é usinado na própria ENERGÉTICA. O orifício sai da 
ENERGÉTICA 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 (Ѳ), 

tem-se a estimativa da vazão “limitada” pelo orifício (Q). Ver detalhes na Subseção 4.3. 
 
3.9 Bomba de Vácuo Figura 3.10) 
 

Rotativa, de palhetas, sem selo a óleo, de ¼ hp, com 127 L/min em regime livre e vácuo 
máximo de 26” Hg, tendo, portanto capacidade suficiente para puxar o ar de amostragem até 22 
L/min em condições críticas. Portanto, mesmo para vazão de 15 L/min, a bomba mantém com 
folga as condições críticas necessárias. 

 
A bomba do AMOFLUOR 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   AMOFLUOR, MOSTRANDO 

A BOMBA E SEU VENTILADOR 

 FIGURA 3.11 AMOFLUOR, MOSTRANDO 

O VACUÔMETRO 

 
 

3.10 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. 
 

TABELAC.1 – VÁCUO MÍNIMO NECESSÁRIO PARA CONDIÇÕES CRÍTICAS 

 

Elevação Pressão atmosférica 
(Pb - mmHg) 

Vácuo mínimo para 
condições críticas (Pg) 

0 760 441 

200 742 430 

500 716 415 

1.000 672 390 

1.500 628 364 

VACUÔMETRO 
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O vacuômetro do AMOFLUOR tem a escala em mm Hg e está fixado no compartimento 
superior do amostrador. 

 
3.11 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 esquema do sistema 

elétrico na Figura 7.1. 
. 

 

 

 

 

FIGURA 3.12   AMOFLUOR, 

MOSTRANDO O PORTA-FILTRO, 

GASÔMETRO E PAINEL 

 FIGURA 3.13 AMOFLUOR, COM 

CASINHOLA FECHADA 

 
 

3.12 A Casinhola (Fig. 3.13) 
 
A casinhola tem dois compartimentos: um superior, onde são colocados o porta-filtro 

para a retenção do fluoreto sólido, o gasômetro, o orifício crítico e o vacuômetro, e um inferior, 
onde se localizam a bomba a vácuo, a válvula de agulha e o ventilador. 

 
Sobre a casinhola, há um toco de ´polipropileno, de 15 cm de comprimento e 9,5 cm de 

diâmetro, para encaixe da “chaminé”. O toco tem dois furos axiais, para passagens do tubo de 
coleta e do fio da lâmpada, e um rasgo lateral, que serve de guia para o tubo envelope. 

 
  

PAINELL

LLL 

CASINHOLA 

Figura 1 
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O acesso aos compartimentos superior e inferior é pela porta do aparelho, que se 

mantém fechada por um fecho à chave 
 
A comunicação entre os compartimentos se dá por um furo na bandeja superior, para a 

passagem da mangueira que vai para a bomba de vácuo. 
 
A casinhola tem dois ganchos, na sua parte traseira, para enrolamento do cabo elétrico 

externo quando não estiver em uso. 
 

3.13 Montagem dos Sistemas de Captação 
 
3.13.1 Montagem do Sistema de Captação do Fluoreto pela Primeira Vez 
 

O AMOFLUOR tem o aspecto da Figura 2.1. 
 
A montagem do Sistema de Captação do Fluoreto Gasoso é realizada da seguinte 

maneira: 

 
Colocar a lâmpada no soquete, caso não esteja já instalada. Não deixar a lâmpada sem 

proteção contra chuva. 
 

 Instalar o tampão de polipropileno com o chapéu chinês, caso não esteja encaixado, 
no tubo de alumínio. Encaixar bem. 

 Imediatamente em seguida, encaixar a “chaminé” de alumínio no toco de 
polipropileno, até o topo da casinhola. Deve entrar justo. 

 
3.13.2 Montagem do Tubo de Coleta do Fluoreto Gasoso e do Porta-filtro do Fluoreto 

Sólido 
 

Quando da ocasião de uma amostragem, proceder da seguinte maneira: 
 

 Preparar o tubo de coleta e o porta-filtro conforme a norma. 
 

 Transportar o tubo de coleta devidamente tampado com rolhas de borracha e 
inserido em tubo de PVC para transporte. Por sua vez, o filtro é transportado dentro 
do porta-filtro, cujas extremidades são mantidas seladas durante o transporte. 

 

 Retirar a “chaminé” do topo da casinhola. 
 

 Deitar a “chaminé” numa bancada. 
 

 Mantendo a “chaminé” na posição horizontal, retirar o tubo de coleta de seu tubo de 
transporte e introduzi-lo na “chaminé” pela extremidade contrária à do chapéu 
chinês e, em seguida, enfiá-lo suavemente no tampão de polipropileno próximo ao 
chapéu chinês, até que fique preso nos “dedos” próximos ao chapéu chinês. 

 

 Levantar a chaminé (com tubo de vidro borossilicato) e, com cuidado, colocá-la de 
tal forma que o tubo encaixe no orifício localizado no toco de polipropileno, próximo 
à lâmpada. Baixar suavemente a “chaminé” no toco de polipropileno até o final, 
assegurando-se que a ponta inferior do tubo de vidro borossilicato tenha realmente 
entrada no interior da casinhola. Para facilitar essa operação, a chaminé foi dotada 
de um pino guia e um manípulo para travamento do conjunto. 

 

 Remover as rolhas de borracha das extremidades do tubo de coleta. Atenção: Não 
esquecer de remover as rolhas, pois caso ligue o amostrador com elas instaladas 
e as torneiras do manômetro estejam abertas, a força do vácuo da bomba provocará  
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sugamento do líquido do manômetro para dentro da gasômetro, podendo prejudicar 
este. 
 

 Remover os selos (recomenda-se fita de Parafilm) do porta-filtro (contendo o filtro). 
Encaixar as conexões em mangueira de silicone nos bicos do porta-filtro. Encaixe 
bem as mangueiras. 

 

 Abrir a porta da casinhola e conectar o porta-filtro à extremidade inferior do tubo de 
coleta. A extremidade do tubo deve ficar de 10 a 20 mm coberta pela mangueira. 

 

 Conectar o bico inferior do porta-filtro à entrada do gasômetro, usando, para isso, a 
outra mangueira de silicone. 

 

 Conectar o gasômetro, caso já não esteja, à mangueira que liga ao orifício crítico e 
conecte este ao tê do vacuômetro. 

 

 Verificar se a mangueira que vai do vacuômetro à bomba, passando pelo furo da 
bandeja, está bem encaixada. 

 

 Novamente, verificar se todas as conexões pneumáticas estão corretas. 
 

 Conectar o plugue do fio da lâmpada na sua respectiva tomada no interior da 
casinhola. 

 
3.14 Verificação da Estanqueidade do Sistema 

 
O sistema de passagem do ar amostrado não deve ter entrada falsa de ar (vazamento), 

desde o tubo de captação do fluoreto gasoso ao gasômetro (inclusive), pois o volume de ar nos 
sistemas de captação deve ser o mesmo que o determinado com o gasômetro. 

 
Portanto, cheque bem as mangueiras e conexões. 
 

3.15 Energização do Amostrador 
 

O AMOFLUOR é projetado para voltagem de 120 V ou de 220 V. 
 
Toda a instrumentação principal de comando do AMOFLUOR está localizada num 

painel localizado à direita (do operador), no interior do aparelho. Neste painel estão localizados, 
de cima para baixo, o horâmetro, o timer digital, a chave liga/desliga, o sinaleiro e o porta-fusível. 

 
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). 
 
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 AMOFLUOR é fornecido com um cabo elétrico externo de 5 m de comprimento e 

respectivo plugue. 
 

3.16 Liga-Desliga e Contagem do Tempo 
 

O timer do AMOFLUOR 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. 
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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 detalhes do instrumento no Apêndice B. 
  



Pág.  4.1 

 

4.0 ENSAIO/CALIBRAÇÃO 
 

4.1 Considerações Preliminares 
 

Antes de iniciar a amostragem e análise do Fluoreto, o usuário deve certificar-se que os 
equipamentos de amostragem e de análise estejam devidamente ensaiados/calibrados. 

 
No caso do AMOFLUOR são passíveis de exigência de calibração/ensaio os seguintes 

instrumentos: 
 

 Gasômetro 

 Orifício crítico 

 Manômetro (de coluna d’água ou aneroide Minihelic) 

 termômetro 

 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 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. 

 
Nota: Não é necessária a calibração/ensaio formal do orifício crítico, já que nenhum 

dado dele é usado na determinação do volume. Lembremos que o orifício crítico no AMOFLUOR 
é apenas um limitador de vazão. De qualquer maneira, ver sua verificação na Subseção 4.3. 

 
Os dados de calibração/ensaio dos instrumentos envolvidos, cujas calibrações/ensaios 

são exigidas, devem ser anotados, registrados e guardados. 
 

4.2 Gasômetro 
 

Conforme a Subseção 3.5, o gasômetro instalado no AMOFLUOR 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 AMOFLUOR 
(ver Figura 2.1). Um exemplo do relatório de ensaio do gasômetro realizado pelo LME é 
apresentado na Figura 4.1.  

 
Quando o AMOFLUOR 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 7,5 L/min, seja de 15 L/min, é o mesmo, 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 AMOFLUOR 

(com exemplo) 
(Página 1/2) 
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FIGURA 4.1 RELATÓRIO DE ENSAIO DO GASÔMETRO DO AMOFLUOR 
(com exemplo) 

(Página 2/2)  
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4.3 Orifício Crítico 
 

Conforme já citado, o AMOFLUOR é normalmente operado à vazão de 7,5 L/min, para 
24 horas de amostragem, e à vazão de 15 L/min, para 12 horas de amostragem. 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 reaiis, 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 da última calibração 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 
 
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. 
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AMOFLUOR – ENSAIO DO 
ORIFICÍCIO CRÍTICO 

Número:  

Data: 23/12/12 

Formulário de Registro de Dados Executante:  

 Conferente:  
 

DADOS GERAIS DO ENSAIO 
 

N° do Orifício crítico: OC 7.031 Nº do amostrador: AMF-0023  
 

Local: ENERGÉTICA Duração: 1 Horas (nominal) 
 

Vazão nominal: 7,5 L/min   
 
 

CONDIÇÕES DO ENSAIO 
      

Temperatura amb. média (Ta): 25 °C    
      

Pressão barométrica média (Pa): 759 mmHg    
      

Leitura inicial horâmetro: 50,94 horas Leitura final horâmetro: 60,94 horas 
 
 

VÁCUO (INDICAÇÃO DO VACUÔMETRO) 
      

Vácuo inicial: 584 mmHg Vácuo final: 584 mmHg 
 

 

 

GASÔMETRO 
     

Ident.: 8735467 Fator Y (do relat.): 0,9866 Data último ensaio.: 18/06/10 
 

Leit. Inicial: 12,7017 m3 Leit. Final: 13,1590 m3 
 

Leitura inicial (dHi): Leitura final (dHf): 
      

Para cima: 4,0 cm H2O Para cima: 5,0 cm H2O 
      

Para baixo: 4,0 cm H2O dH final: 5,0 cm H2O 
 

Temp. inicial: 24,0 °C 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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FIGURA 4.3 PLANILHA DE CÁLCULO – DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DO ORIFÍCIO 

CRÍTICO (com exemplo) 

  

10/006 Local: Ener Data 23/12/12

7,500 L/min

OC.7.031 7,5 L/min

25 °C 298 K Tp= 298 K

759 mm Hg Pp= 760 mmHg

50,94 horas       51,94 horas

1,00 horas       60,0 minutos

440,2 mmHg

584 mmHg 584,0 mmHg

Identif.: Fator Y: 0,9866 (do cert.) Data última calibração: 18/06/10

Leit. Inicial: 12,7017 m
3

Leitura final: 13,1590 m
3

Total: 457,3 L

Para cima: 4,0 cmH2O Para cima: 5,0 cmH2O dH médio: 9,0 cmH2O

Para baixo 4,0 cmH2O Para baixo: 5,0 cmH2O

Total: 8,0 cmH2O Total: 10,0 cmH2O

Temp inicial: 24,0 °C Temp. final: 24,0 °C Temp. média: 24,0 °C

(Eq. 6.1) (Eq. 6.3)

Volume de amostragem de ar (V p ): 448,1 L padrão 7,47 L/min

Data:

Vazão média (Q p ):

Ensaio Orifício Crítico - AMOFLUOR
DADOS DO ENSAIO

N° do Relatório

Vazão nominal:

DADOS DO ORIFÍCIO CRÍTICO

Orifício Crítico N°: Vazão nominal:

CONDIÇÕES DO ENSAIO

(em condições padrão)

Temperatura ambiente média (Ta):

Pressão barométrica média (Pa):

Leitura inicial horâmetro:  Leitura final horâmetro:

Diferença de leituras do horâmetro: Duração amostragm. (Ѳ):

Vácuo final:

GASÔMETRO

Actaris 8735467

VOLUME TOTALIZADO DO ENSAIO

(em condições padrão - ver ASTM D 3267)

VAZÃO MÉDIA 

dH inicial: dH final: dH médio:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Responsável:

Teste de 60 minutos

Nota: A vazão média deve estar em torno de ±10% da vazão nominal exigida para o orifício. Por 

exemplo, entre 6,75 L/min e 8,25 L/min, para 7,5 L/min, e 13,5 L/min e 16,5 L/min, para 15 L/min.

OUTRAS OBSERVAÇÕES 

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

Vácuo inicial:

VÁCUO



p

p

V
Q 




















 


273

298

760

36,1/
))((

s

sa

rp
t

dHP
VYV



Pág.4.7 

 

4.4 Manômetro (do Gasômetro) 
 

4.4.1 Manômetro de Coluna d’Água 
 
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. 

 
4.4.2 Minihelic (alternativa) 

 
A calibração do Minihelic pode ser feita por uma empresa da RBC ou realizada pelo 

próprio usuário conforme procedimento da EPA, apresentado no Apêndice D. 
 
Nota: O procedimento da EPA pode ser aplicado tanto com o modelo Minihelic quanto 

o modelo Magnehelic, ambos da Dwyer e com princípios de funcionamento semelhantes. 
 

4.5 Termômetro (do Gasômetro) 
 

Quando exigido, o termômetro dever ser enviado para calibração numa empresa da 
RBC. 

 
4.6 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 calibrado 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 calibrado e ajustado 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 
 
5.1.1 Os procedimentos de amostragem com o AMOFLUOR são baseados nos métodos da 

ASTM (Ref. 1) e da CETESB (Ref. 3). 
 
5.1.2 O tubo de vidro deverá ser transportado, sempre com as duas extremidades vedadas, 

dentro de um tubo de PVC.  
 
5.1.3 Ao chegar ao amostrador, retirar o tubo de vidro do tubo de PVC, e, em seguida, retirar 

a vedação de proteção do tubo de vidro e instalá-lo no tubo envelope. Para a inserção 
do tubo de vidro, recomenda-se posicionar o tubo envelope na horizontal. 

 
5.1.4 Retirar a vedação de proteção das extremidades do porta-filtro (que já contém o filtro de 

amostragem). 
 
5.1.5 Conectar o tubo de vidro ao porta-filtro. Utilizar as conexões em mangueira de silicone. 
 
5.1.6 Anotar o valor indicado no gasômetro, bem como anotar o valor indicado no horãmetro. 
 
5.1.7 Após 24 horas, desligar e anotar os valores indicados no gasômetro e no horâmetro. 
 
5.1.8 Selar as extremidades do tubo de coleta com Parafilm. Proceder da mesma maneira 

com o porta-filtro, protegendo o filtro durante o transporte. 
 

Nota: Parafilm é uma película flexível, semi-transparente, inodora, incolor, com ação 
aderente, resistente à água, e própria para vedação de frascos. 

 
5.1.9 De acordo com o método ASTM D 3268, Subseção 7.3.3, a captação do AMOFLUOR 

deve ficar a uma altura de 4 a 6 m acima do nível do terreno (ver Prática D 1357), bem 
como fique protegida da chuva de tal modo que a proteção não interfira com a passagem 
livre dos aerossóis de fluoretos. 

 
Nota:  A Prática ASTM D 1357 (Cap. 8, Ref. 6), Subseção 10.3, por sua vez, prescreve 
alturas diferentes das recomendadas logo acima, e cita: “A altura da entrada do duto de 
amostragem deve normalmente ficar de 2,5 a 5 m acima do solo”. A recomendação da 
ENERGÉTICA é que sejam adotadas as alturas recomendadas pela Prática D 1357). 
Assim, nosso AMOFLUOR poderá ser instalado em plataformas de 1 m de altura, 
comumente utilizadas para a instalação de amostradores de partículas, ficando a 
entrada de captação a mais de 3 m acima do solo. 

 

5.2 Preparação dos Sistemas de Captação e Seleção do Orifício Crítico (no 
Laboratório) 

 
5.2.1 Preparação dos Sistemas de Captação  
 
5.2.1.1 Revestimento dos Tubos de Vidro Borossilicato (CETESB): 
 
5.2.1.1.1 Lavar os tubos com detergente, KOH alcoólico e água deionizada. 
 
5.2.1.1.2 Com o tubo ainda úmido, fechar uma das pontas com rolha de borracha e encher com 

solução NaHCO3 – 5%. 
 
5.2.1.1.3 Vedar a outra ponta e inverter o tubo. 
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5.2.1.1.4 Soltar a rolha de borracha, permitindo à solução escorrer rapidamente dentro de um 

béquer, mantendo o tubo na posição vertical. 
 
5.2.1.1.5 Um minuto depois, instalar o tubo na posição horizontal, no sistema de secagem, e 

passar ar quente, seco e livre de fluoretos. 
 

Nota.: O sistema de secagem é mostrado na Figura 6.1. O ar é soprado sob vazão 
máxima da bomba (cerca de 20 L/min). 
 
Nota: O sistema de secagem já deverá estar em regime de funcionamento antes da 
instalação do tubo. 

 
5.2.1.1.6 Quando cerca da metade do tubo já estiver seca, invertê-lo rapidamente. 
 
5.2.1.1.7 O tempo total de secagem é de cerca de 4 minutos, quando o tubo ficará com aspecto 

leitoso e uniforme. 
 
5.2.1.1.8 Retirar o tubo e selar ambas as extremidades com Parafilm ou com rolhas de borracha. 

 
5.2.1.1.9 O tubo impregnado não deverá conter cristais grandes ou regiões com grande 

deposição de sal. 
 
5.2.2 Preparação dos Filtros: 
 

5.2.2.1 Os filtros e os porta-filtros devem ser mantidos no laboratório, e selados se não forem 
usados imediatamente. Suas extremidades devem ser mantidas seladas até a 
instalação no local de amostragem. 

 
5.2.3 Seleção do Orifício Crítico 

 
5.2.3.1 Sabendo o período com que vai fazer a amostragem, ou seja, 12 horas ou 24 horas, o 

usuário deverá selecionar, respectivamente, o orifício de 15 L/min ou de 7,5 L/min, 
valores nominais. 

 
Nota: Recomenda-se que o orifício crítico proporcione uma vazão dentro de 10 % da 
vazão nominal especificada pelo método. Por exemplo, para o período de 24 h, a vazão 
operacional deve estar entre 6,75L/min e 8,25L/min. 

 
5.2.3.2 O orifício crítico pode ser instalado no campo. Os detalhes de instalação são 

apresentados na subseção 3.8. 
 

5.2.3 Embalagem e Envio para o Campo 
 
5.2.3.1 O tubo de vidro deverá ser transportado sempre dentro de um tubo de PVC com as duas 

extremidades vedadas. 
 

5.2.3.2 Os filtros e os porta-filtros devem ser mantidos selados até a instalação no local de 
amostragem. 

 

5.3 Material para o Campo 
 

O usuário não deve esquecer de levar para o campo: 
 

 O tubo de coleta com a impregnação com bicarbonato de sódio, de preferência 
alojado num tubo de PVC. 
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AMOFLUOR – AMOSTRAGEM Número:  

Data:  

Formulário de Registro de Dados Executante:  

(método CETESB ETQA) Conferente:  
 

DADOS GERAIS DA AMOSTRAGEM 
 

N° do Amostrador:  Nº da amostra:    
 

Local:  Duração:  Horas (nominal) 
 

Poluente: Fluoreto Período:  a  
 

Método amostragem: ASTM D 3268-91 Hora:  a  
 

Vazão nominal:  L/min   
 
 

DADOS DO ORIFÍCIO CRÍTICO 
      

Orifício crítico n°:  Vazão nominal:  L/min  
 

Data da verificação:      
 

 

CONDIÇÕES DA AMOSTRAGEM 
      

Temperatura amb. média (Ta):  °C    
      

Pressão barométrica média (Pa):  mmHg    
      

Leitura inicial horâmetro:  horas Leitura final horâmetro:  horas 
 
 

VÁCUO (INDICAÇÃO DO VACUÔMETRO) 
      

Vácuo inicial:  mmHg Vácuo final:  mmHg 
 

 

 

GASÔMETRO 
     

Ident.:  Fator Y (do relat.):  Data último ensaio:  
 

Leit. Inicial:  m3 Leit. Final:  m3 
 

Leitura Inicial: Leitura Final: 
      

Para cima:  cm H2O Para cima:  cm H2O 
      

Para baixo::  cm H2O Para baixo:  cm H2O 
 

Temp. inicial:  °C Temp. final:  °C 
 

 

DADOS DO LABORATÓRIO 
     

Concentração fluoreto 
gasoso na amostra(A): 

 µg/mL Conc. fluoreto gasoso 
na prova branca (B): 

 µg/mL 

      

Conc.fluoreto partic. 
na amostra(A): 

 µg/mL Conc.fluoreto partic. 
na prova branca (B): 

 µg/mL 

 

 

OBSERVAÇÕES 
               
               

               
               

               
               

         
         

 Ass. Executante  Ass. Conferente  
         

 
FIGURA 5.1 FORMULÁRIO DE REGISTRO DE DADOS – AMOSTRAGEM COM O 

AMOFLUOR 
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 O porta-filtro contendo o filtro (filtro equivalente ao Whatman 52 ou Whatman 42, 
como recomendado pela ASTM, ou equivalente ao Whatman 41, como 
recomendado pela CETESB) 

 O orifício crítico selecionado (caso já não haja um instalado). 

 A chave para abrir a porta do AMOFLUOR. 

 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 datalogger, 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 looger, instalado nas 
proximidades. 

 Pedaços de mangueira, de preferência de silicone, para conexões. 
 Material de limpeza (por exemplo, álcool, panos, estopa e papel). 

 
5.4 Preparação do Amostrador (no Campo) 
 
5.4.1 Instalação da “Chaminé” e do Filtro 
 

Os detalhes de instalação são apresentados na Seção 3.3. 
 
5.4.2 Troca do Orifício Crítico 
 

Os detalhes de instalação são apresentados na Seção 3.8. 
 
5.4.3 Checagem Geral 

 
Cheque se todas as partes integrantes do conjunto, ou seja, tubo de coleta impregnado 

com o bicarbonato de sódio, porta-filtro com o meio filtrante de celulose, gasômetro, manômetro 
do gasômetro, termômetro do 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 AMOFLUOR (no Campo) 
 
5.5.1 Energização do Aparelho 
 

Com os sistemas de captação do fluoreto gasoso e do fluoreto particulado já instalados 
no AMOFLUOR, 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 
abaixo.  Caso o fusível esteja queimado, substitua-o por outro (de 10 A, para 110 
V, e de 5 A, para 220 V). 

 
Nota: 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. 
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5.5.2  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 que vai do orifício crítico á 

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 660 mm Hg (vácuo máximo da bomba utilizada no AMOFLUOR). 

 
3. Se o vacuômetro estiver indicando abaixo de 660 mm Hg, certifique-se que a 

extremidade da mangueira esteja bem bloqueada e que a mangueira esteja 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 de volta a mangueira da bomba. 

 
5.5.3 Teste de Estanqueidade (Vazamento) 
 

Ver procedimento para a verificação da estanqueidade na Seção 3.14. 
 

5.5.4 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 0,58Pa, onde Pa 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. Anote a leitura (inicial) do gasômetro, Pg, no formulário de amostragem (Figura 

5.1). 
 

5.5.5 Gasômetro 
 

1. Cheque o gasômetro (detalhes na Seção 3.5). Com a bomba funcionando, confirme 
se o gasômetro está operativo, verificando se há movimentação dos dígitos no seu 
contador. 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). 

 
5.5.6 Manômetro do Gasômetro 

 
1. Cheque o manômetro do gasômetro (do lado de fora da casinhola). Veja se sua 

mangueira está bem conectada, desde a torneira até o espigão no cabeçote do 
gasômetro. Ainda com a bomba funcionando, abra as torneiras do manômetro e 
certifique-se que as colunas se movem. Verifique se não há insetos ou sujeira 
bloqueando as torneiras. Uma das torneiras deve estar aberta para a atmosfera. 
Detalhes na Seção 3.6.  

 
2. Certificando-se que o tubo de coleta, o porta-filtro e orifício crítico estão instalados, 

e que a bomba ainda está funcionando, anote a leitura inicial do gasômetro no 
formulário de amostragem (Figura 5.1). Feche as torneiras. 
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5.5.7 Termômetro do Gasômetro 

 
1. Cheque o termômetro do gasômetro (instalado no cabeçote do gasômetro). 

Cuidadosamente, verifique se o termômetro está dentro do nicho e bem instalado 
no gasômetro. 

 
Nota: Caso o termômetro não esteja bem instalado, pode ocorrer entrada falsa de 
ar pela base. Detalhes na Seção 3.7.  

 
2. Anote a leitura inicial do termômetro no formulário de amostragem (Figura 5.1). 

 

5.5.8 Timer - Programação de Tempo 
 

Veja detalhes sobre o timer no Apêndice A. 
 

1. Decida, com o órgão oficial, 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. 
 

Nota: Acerte o “clock” e faça a programação com o timer na posição “off”. Após isso, 
acione a tecla em meia lua mais uma vez e coloque o timer na posição “auto”. 

 
3. Feita a programação do AMOFLUOR, feche a porta do aparelho. 
 
4. Anote o início de amostragem programado no formulário de amostragem. 

 
Nota: Não se esqueça de deixar o amostrador energizado. 

 
5.5.9 Horâmetro - Período de Amostragem 
 

Veja detalhes sobre o horâmetro no Apêndice B. 
 

1. Com o AMOFLUOR 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. Desligue a bomba e anote a leitura inicial do horâmetro no formulário de 

amostragem (Figura 5.1). 
 

5.6 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 tornam-
se difíceis. 

 
5.7 Dados Iniciais a Serem Anotados no Formulário 
 

Lembre-se que deve haver um formulário para as anotações da amostragem (Figura 
5.1). 
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Os seguintes dados e informações devem constar do formulário após a preparação do 
AMOFLUOR para a amostragem: 

 

 Identificação do amostrador 

 Número da amostra (ou da amostragem) 

 Local de amostragem 

 Duração da amostragem (nominal) 

 Poluente a ser amostrado 

 Método de amostragem 

 Vazão nominal (do método) 

 Dia inicial da amostragem 

 Hora inicial da amostragem 

 Identificação do orifício 

 Vazão nominal do orifício 

 Leitura inicial do horâmetro 

 Leitura inicial no vacuômetro (com o trem em funcionamento) 

 Leitura inicial do gasômetro 

 Leitura inicial do manômetro do gasômetro(com o trem em funcionamento) 

 Leitura inicial do termômetro do gasômetro 

 Condições incomuns nas cercanias do amostrador 

 Assinatura do executante 
 

5.8 Retirada dos Sistemas de Captação para Análise 
 
5.8.1 Material para o Campo 
 

Antes de partir para o campo, a fim de recolher os sistemas de captação com as 
amostras, o usuário não deve esquecer de juntar: 
 

 As chaves para abrir a porta do AMOFLUOR. 

 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). 

 Tubo de PVC para transporte do tubo de vidro 

 Um rolo de Parafilm. 

 Um vidro de álcool. 

 Material de limpeza.  
 
5.8.2 Checagens Pós-Operacionais 
 

No campo, inicialmente, abra o AMOFLUOR e faça as seguintes verificações pós-
operacionais: 

 
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 que vai do orifício crítico á 

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 660 mm Hg (vácuo máximo da bomba utilizada no AMOFLUOR). Se o 
vacuômetro estiver indicando abaixo de 660 mm Hg, certifique-se que as 
mangueiras de conexão estão bem encaixadas. Se a leitura do vacuômetro 
permanecer abaixo do valor, veja o que há de errado com a bomba. Cheque 
também o vacuômetro. 
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3. Desligue a bomba. 
 
4. Faça uma checagem geral para ver se não há entrada falsa de ar no sistema, 

principalmente entre a entrada do tubo de coleta e a saída do orifício crítico. Veja, 
na Seção 3.14 os procedimentos para a localização de entradas falsas de ar. 

 
5. Com a bomba ligada, leia no vacuômetro e anote o vácuo Pg. Compare esta leitura 

do vacuômetro com o valor calculado por 0,58Pa, onde Pa 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. 

 
6. Anote a leitura (final) do vacuômetro, Pg , no formulário de amostragem (Figura 5.1). 
 
7. Cheque o gasômetro. 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. 

 
8. Recolha o termo-barômetro portátil, caso esteja usando-o, mas, se ao invés, tenha 

uma estação meteorológia ou um data logger fixo, recolha os dados registrados 
durante a amostragem. 

 
9. Ainda com a bomba em funcionamento, abra as torneiras do manômetro e anote a 

leitura final no formulário de amostragem. Feche as torneiras. 
 

10. Cheque o termômetro do gasômetro. Anote a leitura final no formulário de 
amostragem. 

 
11. Ver a Seção 2.5 para a obtenção dos valores médios para a temperatura e pressão 

ambientes. Anote os valores obtidos no formulário de amostragem. 
 

12. Cheque o horâmetro. Anote a leitura final no formulário de amostragem (Figura 5.1). 
 
13 Cheque o timer. Verifique, com o controle manual, se está ligando e desligando. 

Cheque o clock. 
 
5.8.3 Manuseio das Amostras 

 
1. Desligue a chave liga-desliga principal do AMOFLUOR. 
 
2. Veja na Seção 3.0 os procedimentos de retirada da “chaminé” e do porta-filtro. 
 
3. Após a retirada do tubo de vidro da “chaminé”, o mesmo deve ter suas 

extremidades tampadas com rolha de borracha e, em seguida, ser inserido num 
tubo de PVC designado para transporte.  

 

4. Ao retirar o porta-filtro de seu alojamento no amostrador, vede suas extremidades 
com Parafilm. O filtro dever transportado para o laboratório dentro do próprio porta-
filtro. 

 
5. Anote, no formulário de amostragem, quaisquer informações pertinentes, relativas 

a fontes, condições meteorológicas etc., que possam afetar as concentrações dos 
poluentes. 

 
6. Desligue a chave geral e feche a porta do AMOFLUOR. 
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5.8.4 Dados Finais de Campo a Serem Anotados no Formulário de Amostragem 
 

Antes de retornar com a amostra 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 do vacuômetro (com o trem em funcionamento) 

 Leitura final do gasômetro 

 Leitura final do manômetro do gasômetro (com o trem em funcionamento) 

 Leitura final do termômetro 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 no laboratório: 

 

 A - concentração de fluoreto na amostra (μg/mL)), tanto para o gasoso quanto para 
o particulado 

 B –concentração de fluoreto na prova branca (μg/mL), tanto para o gasoso quanto 
para o particulado 

 

 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 os 

ados de campo. 
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AMOFLUOR – AMOSTRAGEM Número: 13/005 

Data: 05/06/13 

Formulário de Registro de Dados Executante: José 

 Conferente: Maria 
 

DADOS GERAIS DA AMOSTRAGEM 
 

N° do Amostrador: AMP-0054 Nº da amostra: 13/001   
 

Local: Cantagalo Duração: 24 horas Horas (nominal) 
 

Poluente: Fluoreto Período: 01/06/13 a 02/06/13 
 

Método amostragem: ASTM D 3268-91 Hora: ½ noite a ½ noite 
 

Vazão nominal: 7,5 L/min   
 
 

DADOS DO ORIFÍCIO CRÍTICO 
      

Orifício crítico n°: OC.7.031 Vazão nominal: 7,5 L/min  
 

 

CONDIÇÕES DA AMOSTRAGEM 
      

Temperatura amb. média (Ta): 25 °C    
      

Pressão barométrica média (Pa): 759 mmHg    
      

Leitura inicial horâmetro: 50,94 horas Leitura final horâmetro: 74,94 horas 
 
 

VÁCUO (INDICAÇÃO DO VACUÔMETRO) 
      

Vácuo inicial: 584 mmHg Vácuo final: 584 mmHg 
 

Data a verificação 05/01/13     
 

 

 

GASÔMETRO 
     

Ident.: 8735467 Fator Y (do relat..): 0,9866 Data último ensaio.: 18/06/12 
 

Leit. Inicial: 12,7017 m3 Leit. Final: 23,6777 m3 
 

Leitura Inicial: Leitura Final: 
      

Para cima: 4,0 cm H2O Para cima: 5,0 cm H2O 
      

Para baixo:: 4,0 cm H2O Para baixo: 5,0 cm H2O 
 

Temp. inicial: 24,0 °C Temp. final: 24,0 °C 
 

 

DADOS DO LABORATÓRIO (CETESB ETQA) 
     

Concentração fluoreto 
gasoso na amostra(A): 

65,0 µg/mL Conc. fluoreto gasoso 
na prova branca (B): 

0,64 µg/mL 

      

Conc.fluoreto partic. 
na amostra(A): 

8,0 µg/mL Conc.fluoreto partic. 
na prova branca (B): 

0,4 µg/mL 

 

 

OBSERVAÇÕES 
               

               
               

               
               

               

         
         

 Ass. Executante  Ass. Conferente  
         

 

FIGURA 5.2 FORMULÁRIO DE REGISTRO DE DADOS – AMOSTRAGEM COM O 

AMOFLUOR (com exemplo - dados do campo)  
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6.0 ANÁLISES E RESULTADOS 
 

Os dados necessários para os cálculos devem estar todos anotados nos formulários de 
registro dedados. O formulário apresentado na Figura 5.1a contém exemplo da determinação de 
Fluoretos. 

 
Os seguintes dados devem ter sido registrados antes e/ou após a amostragem: 

 

 Identificação do amostrador 

 Local de amostragem 

 Poluente em consideração 

 Método de amostragem 

 Vazão nominal do método 

 Número da amostra 

 Duração da amostragem 

 Dia inicial da amostragem 

 Hora inicial da amostragem 

 Dia final da amostragem 

 Hora final da amostragem 

 Identificação do orifício crítico 

 Vazão nominal do orifício 

 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 gasômetro 

 Leituras inicial e final do manômetro do gasômetro 

 Leituras inicial e final do termômetro do gasômetro 

 Leituras inicial e final do horâmetro 

 Leituras inicial e final do vacuômetro 

 A - concentração de fluoreto na amostra (μg/m3), tanto para o gasoso quanto para 
o particulado 

 B - concentração de fluoreto na prova branca (μg/m3), tanto para o gasoso quanto 
para o particulado 

 Assinaturas do executante e do conferente 
 
No laboratório, pegue a planilha de cálculo disponível e preencha-a com os dados 

levantados. Na Figura 6.2 vê-se a planilha fornecida pela ENERGÉTICA para os cálculos da 
determinação da concentração de Fluoretos medida pelo método CETESB ETQA. Os dados 
inseridos na planilha vieram da Figuras 5.1a. 

 
 

6.1 Análises 
 
6.1.1 Material e Equipamento para Análise (CETESB) 
 
6.1.1.1 Potenciômetro 
 
6.1.1.2 Eletrodo de íon específico para fluoreto 
 
6.1.1.3 Eletrodo de referência 
 
6.1.1.4 Dispositivo para impregnação do tubo (secagem) conforme a Figura 6.1. 
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FIGURA 6.1 SISTEMA DE SECAGEM DO TUBO 
 
 
6.1.2 Reagentes (CETESB) 
 
6.1.2.1 Reagentes para limpeza, impregnação dos tubos e análise. Todos os reagentes deverão 

ser grau PA. 
 

6.1.2.2 Pureza da Água– A água deve ser água reagente. Além disso, deve ser demonstrado 

que a água usada contém menos de 0,005 g de fluoreto por mL, por meio de teste com 
eletrodo de íon específico ou de concentração e análise fotométrica. 

 
6.1.2.3 Solução Detergente - Baixa em fluoreto e fosfato, para a limpeza inicial dos tubos. 

 
6.1.2.4 Hidróxido de Potássio, Solução Alcoólica (10%) - Dissolver 50 g de KOH em etanol. 

Após a dissolução, transferir a solução para um balão volumétrico de 500 mL. Completar 
o volume com etanol. Agitar. Guardar em frasco de polietileno. 

 

6.1.2.5 Solução de Bicarbonato de Sódio (5%)– Dissolver 50 g de NaHCO3 em água. Transferir 
para um balão volumétrico de 1.000 mL e completar o volume com água. Agitar. 
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6.1.2.6 Solução umidificante do tubo - Para cada 100 mL de solução de impregnação (6.1.1.5), 

adicionar 1 mL de Brij-35 na proporção de 1:1. 

 

6.1.2.7 Solução TISAB-Estoque – Adicionar 57 mL de ácido acético glacial, 58 g de NaCl e 4,0 
g de CDTA (ácido ciclohexileno 1,2 dinitrilotetracéticomonohidratado ou tritriplex IV) em 
500 mL de água destilada. Agitar e adicionar NaOH5M lentamente até o pH ficar entre 
5,0 e 5,5. Esfriar e diluir para 1 litro. 

 

6.1.2.8 Solução TISAB-diluído – Em balão volumétrico de 100 mL, pipetar 50 mL de solução 

TISAB (6.1.1.7). Completar o volume com água. 

 
6.1.2.9 Solução de ácido sulfúrico 1,0N 

 

6.1.2.10 Solução de hidróxido de sódio 1,0N. 
 

6.1.2.11 Solução estoque de fluoreto – 100 µg/mL. Pesar 0,222 g de NaF (pureza 100%), 

previamente seco em dessecador durante 4 horas e transferir para um balão volumétrico 
de 1 litro. Completar o volume com água deionizada. Agitar. Guardar em frasco de 
polietileno. 

 

6.1.2.12 Solução padrão de fluoreto – 10 µg/mL. Em balão de 50 mL, pipetar 5 mL de solução 
estoque de fluoreto (6.1.2.11). Pipetar 25 mL de TISAB e completar o volume com água 
deionozada. Agitar. Preparar diariamente. 

 
No laboratório, as amostras são analisadas com o fim de se determinar as massas dos 
fluoretos gasoso e particulado. Os procedimentos das análises são mostrados na seção 
a seguir. 
 

6.1.3 Preparação de Amostras para Análise de Fluoretos (CETESB) 
  

6.1.3.1 Fluoreto Gasoso 
 

6.1.3.1.1 Conduza as análises num ambiente de trabalho com atmosfera livre de contaminação 
por fluoretos 

 
6.1.3.1.2 Abrir uma das extremidades do tubo e adicionar 5,0 mL de solução TISAB diluído. Girar 

o tubo várias vezes até assegurar que todo o sal tenha sido solubilizado. 
 

6.1.3.1.3 Transferir a solução para frasco de polietileno. 

 
6.1.3.1.4 Preparar prova branca, utilizando-se de um tubo não exposto. 
 

6.1.3.2 Fluoreto Sólido 
 
6.1.3.2.1 Colocar o filtro em tubo de ensaio. Adicionar 5 mL de ácido sulfúrico 1 N (6.1.2.9). 
 
6.1.3.2.2 Deixar em ultrassom durante dois minutos. 

 

6.1.3.2.3 Adicionar 5 mL de solução de hidróxido de sódio 1N (6.1.2.10): 
 

6.1.3.2.4 Após 5 minutos, adicionar 10 mL da solução TISAB estoque (6.1.2.7). Tampar com 
Parafilm e agitar. 
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6.1.4 Análise 
 
6.1.4.1 Analisar as soluções em potenciômetro com eletrodo de íon específico para fluoreto e 

eletrodo de referência. 
 
6.1.4.2 Através da curva de calibração, calcular a concentração de fluoreto na solução. 
 

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 Cálculo do Volume do Ar Amostrado 
 

Na planilha (Fig. 6.2), o volume de ar amostrado, Vp,corrigido para condições padrão, é 
determinado pela Equação 6.1 (mesma que a Equação 2.1). 
 



























 


273

298

760

36,1/
))((

g

ga

gp
t

dHP
VYV   Equação 6.1 

 
onde:  Vp= volume de ar do amostrador, em condições padrão, L padrão 

Y= fator de correção do gasômetro, tirado do certificado 
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. 

 
A vazão média em condições reais é dada pela Equação 6.2 (mesma que a Equação 
2.2): 
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      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 

 

6.3 Cálculos da Concentração (CETESB) 
 

6.3.1 Fluoreto Gasoso 
 

A concentração do fluoreto gasoso, calculada conforme a CETESB (Ref. 3), é dada pela 
Equação 6.3. 
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    Equação 6.3 

onde: CFluoreto = concentração de fluoreto gasoso na atmosfera, em g/m3 

 A = concentração de fluoreto gasoso na amostra, em, g/mL, obtido por meio da 
curva de calibração (Seção 4.3) 

 B = concentração de fluoreto gasoso na prova branca, g/mL 
 103 = conversão de L para m3  
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AMOFLUOR – AMOSTRAGEM Número: 13/005 

Data: 05/06/13 

Formulário de Registro de Dados Executante: José 

 Conferente: Maria 
 

DADOS GERAIS DA AMOSTRAGEM 
 

N° do Amostrador: AMP-0054 Nº da amostra: 13/001   
 

Local: Cantagalo Duração: 24 horas Horas (nominal) 
 

Poluente: Fluoreto Período: 01/06/13 a 02/06/13 
 

Método amostragem: ASTM D 3268-91 Hora: ½ noite a ½ noite 
 

Vazão nominal: 7,5 L/min   
 
 

DADOS DO ORIFÍCIO CRÍTICO 
      

Orifício crítico n°: OC.7.031 Vazão nominal: 7,5 L/min  
 

 

CONDIÇÕES DA AMOSTRAGEM 
      

Temperatura amb. média (Ta):  °C    
      

Pressão barométrica média (Pa):  mmHg    
      

Leitura inicial horâmetro: 50,94 horas Leitura final horâmetro: 74,94 horas 
 
 

VÁCUO (INDICAÇÃO DO VACUÔMETRO) 
      

Vácuo inicial: 584 mmHg Vácuo final: 584 mmHg 
 

Data a verificação 05/01/13     
 

 

 

GASÔMETRO 
     

Ident.: 8735467 Fator Y (do relat..): 0,9866 Data último ensaio.: 18/06/12 
 

Leit. Inicial: 12,7017 m3 Leit. Final: 23,6777 m3 
 

Leitura Inicial: Leitura Final: 
      

Para cima: 4,0 cm H2O Para cima: 5,0 cm H2O 
      

Para baixo:: 4,0 cm H2O Para baixo: 5,0 cm H2O 
 

Temp. inicial: 24,0 °C Temp. final: 24,0 °C 
 

 

DADOS DO LABORATÓRIO (CETESB ETQA) 
     

Concentração fluoreto 
gasoso na amostra(A): 

 µg/mL Conc. fluoreto gasoso 
na prova branca (B): 

 µg/mL 

      

Conc.fluoreto partic. 
na amostra(A): 

 µg/mL Conc.fluoreto partic. 
na prova branca (B): 

 µg/mL 

 

 

OBSERVAÇÕES 
               

               
               

               
               

               

         
         

 Ass. Executante  Ass. Conferente  
         

 

FIGURA 6.1 FORMULÁRIO DE REGISTRO DE DADOS – AMOSTRAGEM COM O 

AMOFLUOR (com todos os dados do campo e das análises)  
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13/005 Período: 01/06/13 a 02/06/13

AMP-0054 Hora: 1/2 noite a 1/2 noite

Duração: 24

Fluoreto Método:

7,500 L/min

OC.7.031 7,5 L/min

25 °C 298 K Tp= 298 K

759 mm Hg Pp= 760 mmHg

50,94 horas       74,94 horas

24,00 horas       1.440,0 minutos

440,2 mmHg

584 mmHg 584,0 mmHg

Identif.: Fator Y: 0,9866 (do cert.) Data última calibração: 18/06/10

Leit. Inicial: 12,7017 m
3

Leitura final: 23,6777 m
3

Total: 10.976,0 L

Para cima: 4,0 cmH2O Para cima: 5,0 dH médio: 9,0 cmH2O

Para baixo: 4,0 cmH2O Para baixo: 5,0

Total: 8,0 Total:: 10,0

Temp inicial: 24,0 °C Temp. final: 24,0 °C Temp. média: 24,0 °C

(Eq. 6.1) (Eq. 6.2)

Volume de amostragem de ar (V p ): 10.851,1 L padrão 7,54 L/min

A = 65,0 B = 0,64 CFluorGas = 29,7 μg/m
3

A = 8 B = 0,4 CFluorPart = 3,5 μg/m
3

Data:

dH inicial: dH final:

(em condições reais)

Vazão média (Q r ):

Planilha de Amostragem - AMOFLUOR
DADOS DA AMOSTRAGEM

N° da Amostragem:

N° do Amostrador:

Local: Cantagalo horas (nominal)

Poluente: ASTM D 3268 & CETESB

Vazão nominal:

DADOS DO ORIFÍCIO CRÍTICO

Actaris 8735467

VOLUME DA AMOSTRAGEM

Orifício Crítico N°: Vazão nominal:

CONDIÇÕES DA AMOSTRAGEM

Temperatura ambiente média (Ta):

Pressão barométrica média (Pa):

Leitura inicial horâmetro:  Leitura final horâmetro:

dH médio:

Responsável:

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

OBSERVAÇÕES (anormalidades durante a amostragem)

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

Diferença de leituras do horâmetro: Duração amostragm. (Ѳ):

Vácuo final:

Fluoreto Gasoso:

Vácuo inicial:

VÁCUO

(em condições padrão - ver ASTM D 3267)

VAZÃO MÉDIA 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Fluoreto Particulado:

A = conc.de fluoreto na amostra (μg/mL) B = concentração de fluoreto na prova branca (μg/mL)

GASÔMETRO
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FIGURA 6.2 PLANILHA DE CÁLCULO – AMOSTRAGEM COM O AMOFLUOR 
(com exemplo)  
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Vp= volume de ar corrigido para 25 C e 760 mm Hg, em L 
 

Nota: O valor de Vpé dadopela Equação 6.1. 
 
6.3.2 Fluoreto Sólido 

 
A concentração do fluoreto sólido é calculada conforme a CETESB (Ref. 3) e é dada 

pela Equação 6.4. 
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    Equação 6.4 

onde: 

CFluoreto = concentração de fluoreto sólido na atmosfera, em g/m3 

A = concentração de fluoreto sólido na amostra, em, g/mL 

B = concentração de fluoreto sólido na prova branca, g/mL 
103 = conversão de L para m3 

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. 
 

6.4 Cálculos da Concentração (ASTM) 
 
A concentração de fluoreto, seja particulado, seja gasosos, calculada conforme a ASTM 

(Ref. 1), é dada pela Equação 6.5. 
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     Equação 6.5 

onde: 

CFluoreto = concentração de fluoreto na atmosfera, em g/m3 

A = massa de fluoreto na amostra, em, g 

B = massa de fluoretona prova branca, g 
      103 = conversão de L para m3 

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. 
 
Atenção: Observar que no procedimento da CETESB A e B são concentração (µg/mL), 

enquanto que no procedimento da ASTM A e B são massa (g), daí a diferença as expressões 6.4 
e 6.5. 

 

6.5 Verificação dos Resultados 
 

Oriente-se pelo valor determinado para a vazão (Eq. 6.2) para checar se não houve 
anormalidades na amostragem. Algumas das anormalidades possíveis de acontecer são: 

 

 Obstrução, mesmo que parcial, do orifício crítico 

 Perda de força pela bomba de vácuo  

 Entrada falsa de ar 

 Interrupção de energia  
 
Suponhamos, como exemplo, que a vazão de 7,54 L/m, em condições reais, 

apresentada na planilha da Figura 6.2, seja a vazão determinada na primeira amostragem 
realizada. Fixe-se então neste valor e na expectativa de que as vazões nas medições 
subsequentes se repetirão próximo ao valor de 7,54 L/min.  
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7.0 MANUTENÇÃO 
 

Os cuidados de manutenção do AMOFLUOR se concentram nas seguintes áreas: 
 

7.1 Vacuômetro 
 

Verifique o vacuômetro contra um vacuômetro calibrado ou contra um manômetro de 

mercúrio. Substitua o vacuômetro caso esteja com defeito (erro maior que  25 mm Hg). 
 

7.2 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. 

 

7.3 Manômetro do Gasômetro 
 

7.3.1 Manômetro de Coluna d’Água 
 

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 encontre-se apagada ou deformada. 
 

7.3.2 Medidor Minihelic (alternativa) 

Não é necessária lubrificação ou manutenção periódica do Minihelic. Mantenha limpos 

o estojo e a tampa. Ocasionalmente desconecte as linhas de pressão para purgar ambos os lados 

do manômetro para a atmosfera e zere-o novamente. Válvulas de purga ocasionais devem ser 

utilizadas em instalações permanentes. Manômetros da Série 2000 não devem ser reparados no 

campo, devendo ser enviados para a fábrica caso seja necessário repará-los (reparo no campo 

pode acarretar anulação da garantia).  

 

O Minihelic permite ajuste do zero, por meio de um parafuso localizado no painel do 

instrumento.  

 

A calibração do Minihelic utiliza como padrão um manômetro de coluna d’água, inclinado 

vertical, com 25 mm na escala inclinada e 250 mm na escala vertical. Detalhes do procedimento 

de calibração pode ser visto no Apêndice D. 

 

7.4 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.  

 

7.5 Bomba 
 

A bomba empregada não requer lubrificação. 
 
O usuário deve sempre estar atento ao vacuômetro. Quando a bomba não estiver mais 

provendo vácuo máximo de 660,4 mm Hg (especificação do fabricante da bomba utilizada no  
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AMOFLUOR), é sinal de que há algo errado com ela ou com a mangueira que a conectam com o 
orifício crítico. Neste caso, determine o defeito da bomba, que pode ser palhetas gastas ou 
mangueira defeituosa. 

 
Também alerta-se ao 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 AMOFLUOR imediatamente e providencie a troca do ventilador. Sem o ventilador 
funcionando, a bomba, munida de termoprotetor, pode parar quando superaquecida. Neste caso, 
aguarde alguns minutos para acioná-la novamente. 

 

7.6 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. 
 
 
 

 
FIGURA 7.1ESQUEMA ELÉTRICO DO AMOFLUOR 
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Horâmetro 
 
O horâmetro deve ser calibrado 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. 

 
Programador de Tempo (Timer) 

 
O timer deve ser calibrado e ajustado usando-se o horâmetro acima (já devidamente 

checado) como referência. Conforme a U.S. EPA, a frequência de calibração 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 E. 

 

7.7 Limpeza 
 

O AMOFLUOR deve ser mantido limpo, tanto por dentro como por fora. Use escova ou 
pano para isso. 
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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)   TIMER (programação) 

 ON (liga)   DAY (dia) 

 AUTO  (automático)   HOUR (hora) 

 OFF (desliga)   MIN (minuto) 

 CLOCK (relógio)   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  Bateria CR2032 (descartável).......220 mA/h  
 Corrente..................................10/15 A  Duração (teórica) bateria..............5 anos  
 Freqüência..............................50/60 Hz  Faixa de temp. em operação........0 - 60 C  

 Capacidade........................Até 2.500 VA  Display........................................LCD  
 Consumo....................................10 W  Sinaleiro......................................LED  
 Núm. de programações..............Até 8  Peso...........................................0,15 g  
 Intervalo mín. entre programações..1 min.    
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4.0 INSTALAÇÃO 
 

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)    -SA + SU 
- TU (terça)    -MO + WE + FR 
- WE (quarta)    - TU + TH + SA 
- TH (quinta)    -MO + TU + WE 
- FR (sexta)    -TH + FR + SA 
- SA (sábado)    - MO + TU + WE + TH + FR + SA 
- SU (domingo)    - 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, uma 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. É também útil na determinação do tempo acumulado do uso do motor e de suas 
escovas, facilitando a realização de um programa de manutenção preventiva. 

 
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: Tem-

se 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  Decimal (%) 

Alimentação  110 ou 220 Vca 

Frequência  60 Hz 

Consumo  2,0 VA 

Temp. ambiente  0 a 60 C 

Exatidão da leitura  0,001 % 

Leitura máxima  99999,99 Hora 

 
4.0 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 ao motoaspirador. Portanto, seu acionamento é 
concomitante com o do motor. 
 
6.0 VERIFICAÇÃO 
 

O horâmetro deve ser verificado 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 AMOFLUOR 
(PRINCÍPIO) 

 
A vazão no AMOFLUOR 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: 
 

    
Pabs

Pabs k

j

m Crit

k

k







 













2

1

1

    Equação C.1 

onde: 
 

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

Pabs

j

m Crit









  0 53,      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

Pabs

j

m Crit









  0 53,      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 AMOFLUOR, acrescentar 10% a esse valor, ou 

seja, 443 mmHg (ao nível do mar). 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 Pressão atmosférica 
(Pb) 

Vácuo mínimo para 
condições críticas (Pg) 

0 760 441 

200 742 430 

500 716 415 

1.000 672 390 

1.500 628 364 

 

A bomba utilizada no AMOFLUOR é dimensionada para manter este vácuo com uma 
vazão total de até 20 L/min aproximadamente. 
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APÊNDICE D 

 
 

FORMULÁRIOS 
 
 

Formulários em branco são fornecidos para conveniência do usuário. Cada formulário 
retém seu respectivo número de figura do texto. 

 
O seguinte formulário está incluído neste apêndice: 

 
 Formulário  Título 

    
 4.2  Formulário de Registro de dados – Ensaio Orifício Crítico 
 5.1  Formulário de Registro de dados – Amostragem com o 

AMOFLUOR 
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AMOFLUOR – ENSAIO DO 
ORIFICÍCIO CRÍTICO 

Número:  

Data:  

Formulário de Registro de Dados Executante:  

 Conferente:  
 

DADOS GERAIS DO ENSAIO 
 

N° do Orifício crítico:  Nº do amostrador:    
 

Local:  Duração:  Horas (nominal) 
 

Vazão nominal:  L/min   
 
 

CONDIÇÕES DO ENSAIO 
      

Temperatura amb. média (Ta):  °C    
      

Pressão barométrica média (Pa):  mmHg    
      

Leitura inicial horâmetro:  horas Leitura final horâmetro:  horas 
 
 

VÁCUO (INDICAÇÃO DO VACUÔMETRO) 
      

Vácuo inicial:  mmHg Vácuo final:  mmHg 
 

 

 

GASÔMETRO 
     

Ident.:  Fator Y (do relat.):  Data último ensaio.:  
 

Leit. Inicial  m3 Leit. Final  m3 
 

dH Inicial: dH Final: 
Para cima:  cm H2O Para cima:  cm H2O 
      

Para baixo:  cm H2O Para baixo:  cm H2O 
 

Temp. inicial:  °C Temp. final:  °C 
 

 

 

OBSERVAÇÕES 
               

               
               

               
               

               
               

               

         
         

 Ass. Executante  Ass. Conferente  
         

 
 

FIGURA4.2 FORMULÁRIO DE REGISTRO DE DADOS – ENSAIO ORIFÍCIO CRÍTICO 
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AMOFLUOR – AMOSTRAGEM Número:  

Data:  

Formulário de Registro de Dados Executante:  

(método CETEB ETQA) Conferencista:  
 

DADOS GERAIS DA AMOSTRAGEM 
 

N° do Amostrador:  Nº da amostra:    
 

Local:  Duração:  Horas (nominal) 
 

Poluente:  Período:  a  
 

Método amostragem:  Hora:  a  
 

Vazão nominal:  L/min   
 
 

DADOS DO ORIFÍCIO CRÍTICO 
      

Orifício crítico n°:  Vazão nominal:  L/min  
 

 

CONDIÇÕES DA AMOSTRAGEM 
      

Temperatura amb. média (Ta):  °C    
      

Pressão barométrica média (Pa):  mmHg    
      

Leitura inicial horâmetro:  horas Leitura final horâmetro:  horas 
 
 

VÁCUO (INDICAÇÃO DO VACUÔMETRO) 
      

Vácuo inicial:  mmHg Vácuo final:  mmHg 
 

 

 

GASÔMETRO 
     

Ident.:  Fator Y (do relat.):  Data último ensaio:  
 

Leit. Inicial:  m3 Leit. Final:  m3 
 

Leitura Inicial: Leitura Final: 
      

Para cima:  cm H2O Para cima:  cm H2O 
      

Para baixo::  cm H2O Para baixo:  cm H2O 
 

Temp. inicial:  °C Temp. final:  °C 
 

 

DADOS DO LABORATÓRIO (MÉTODO CETESB ETQA) 
     

Concentração fluoreto 
gasoso na amostra(A): 

 µg/mL Conc. fluoreto gasoso 
na prova branca (B): 

 µg/mL 

      

Conc.fluoreto partic. 
na amostra(A): 

 µg/mLl Conc.fluoreto partic. 
na prova branca (B): 

 µg/mL 

 

 

OBSERVAÇÕES 
               

               
               

               
               

               
               

               

         
         

 Ass. Executante  Ass. Conferente  
         

 
FIGURA 5.1 FORMULÁRIO DE REGISTRO DE DADOS – AMOSTRAGEM COM O 

AMOFLUOR  
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APÊNDICE E 
 
 

 

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) 2241-1354 
www.energetica.ind.br 

 
 
 

Fluoretos Particulado e Gasoso 
 
 

ASTM # D 3268: 
 
 

MÉTODO PADRÃO PARA SEPARAÇÃO E COLETA DE 
FLUORETO PARTICULADO E GASOSO NA ATMOSFERA 

MÉTODO DE TUBO DE VIDRO REVESTIDO COM 
BICARBONATO DE SÓDIO E FILTRO PARA PARTICULADO 

 

 
 

TRADUÇÃO DO ORIGINAL 
 

STANDARD TEST METHOD FOR SEPARATION AND COLLECTION OF 
 PARTICULATEAND GASEOUS FLUORIDES IN THE ATMOSPHERE 

(SODIUM BICARBONATE-COATEDGLASS TUBE 
AND PARTICULATE FILTER METHOD) 

 
(Edição de 1991 re-aprovada pela ASTM em 1995) 

 
 
 
 
 

Tradutor: José Walderley Coêlho Dias 
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1.0 Escopo 
 
1.1 O método do tubo de vidro revestido com bicarbonato de sódio e filtro para partícula permite 

a separação e coleta de formas atmosféricas gasosas de fluoreto, por reação com 
bicarbonato de sódio, e de formas particuladas de fluoreto, por filtração. O método é aplicável 

a períodos de amostragem de 12 horas, coletando de 2 a 500 g de fluoreto gasoso a uma 

vazão de amostragem de 15 L/min (0,5 ft3/min) ou cerca de 0,1 a 50 g/m3. Entretanto, a 
duração do período de amostragem pode ser ajustada de modo que a quantidade de fluoreto 
coletado caia dentro dessa faixa. O limite inferior real do método dependerá da sensibilidade 
do método analítico empregado e da qualidade dos reagentes usados na preparação e 
análise do tubo. É recomendado considerar o limite inferior de detecção como duas vezes o 
desvio padrão da média aritmética mensal do valor do branco.  Qualquer valor que exceda 
o branco em menos do que este desvio padrão deve ser considerado como “valor do branco”. 

 
1.2 Os valores são apresentados em unidades SI, considerados neste método como unidades 

padrão. 
 
1.3 Esta norma pode envolver materiais, operações e equipamentos perigosos. Como ela não 

visa cobrir todos os problemas de segurança associados como o seu uso, fica para o usuário 
a responsabilidade de estabelecer meios apropriados de segurança e determinar os limites 
legais de aplicação antes de usá-la. 

 

2.0 Documentos de Referência 
 
2.1  Normas ASTM 
 

D 1193 Especificação da Água Reagente. 
D 1356 Determinação de Termos Relacionados com a Amostragem Atmosférica e Análise. 
D 1357 Prática para o Planejamento de Amostragem da Atmosfera Ambiente. 
D 3266 Método de Separação e Coleta Automática de Fluoretos Particulado e Gasoso 

Acídico (Método de Amostragem de Fita de Papel Duplo). 
D 3267 Método de Separação e Coleta de Fluoretos Particulado e Gasoso Solúvel em 

Águas na Atmosfera (Método do Filtro e do Borbulhador). 
D 3269 Método de Análise para o Teor de Fluoretos na Atmosfera e Tecidos de Plantas 

(Procedimentos Manuais). 
D 3270 Método de Análise para o Teor de Fluoretos na Atmosfera e Tecidos de Plantas 

(Método Semi-automático) 
 

3.0 Terminologia 
 

3.1 Definições – Para as definições dos termos usados neste método, consultar a Referência D 
1356. 

 

4.0 Resumo do Método 
 

4.1 Os fluoretos gasosos são removidos do fluxo de ar por reação com bicarbonato de sódio 
espalhado na superfície interna da parede de um tubo de vidro de borossilicato (Nota 1). O 
fluoreto particulado é coletado num filtro instalado após o tubo. O fluoreto coletado pelo tubo 
é diluído com água ou solução tampão e depois levado para análise. As partículas coletadas 
pelo filtro são diluídas com ácido e em seguida levadas para análise. Os resultados são 

reportados em microgramas (g) de fluoreto gasoso e microgramas (g) de fluoreto 
particulado por metro cúbico de ar a 25 ºC e 760 mm Hg (101 kPa). 

 
.  
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Nota 1 - Algum material particulado poderá ser coletado na parede do tubo de amostragem. Se esta 

perda tiver que ser avaliada, pode-se usar métodos como o D 3266 e o D 3267 para comparação, visto que 
seus filtros de coleta de partículas precedem os absorvedores de gás. 

 

5.0 Significação e Uso 
 
5.1 O método do tubo com bicarbonato de sódio e filtro permite a separação e coleta de fluoretos 

gasoso e particulado na atmosfera. 
 
5.2 Visto que as amostras são coletadas no tubo seco e no filtro, o fluoreto pode ser diluído com 

um pequeno volume de diluente (ver Seção 10 referente às instruções específicas sobre 
diluição do fluoreto). A diluição num pequeno volume e a sensibilidade dos métodos de 
análise empregados permitem a análise do fluoreto coletado em partes fracionadas de um 
micrograma por metro cúbico de amostra tomada num período de 12 horas. 

 

6.0 Interferentes 
 
6.1 Aerossóis ou gases ácidos podem neutralizar ou acidificar a película de bicarbonato e assim 

reduzir a absorção do fluoreto gasoso da atmosfera. Caso seja necessário avaliar esta 
interferência, a alcalinidade da água extraída pode fornecer informação relevante. 

 
6.2 O alumínio e certos metais ou fosfatos podem interferir nas análises posteriores por métodos 

fotométricos e eletrométricos dos tubos ou filtros. Isso é um problema inerente a qualquer 
método de coleta de fluoreto. 

 

7.0 Aparelhagem 
 
7.1 Tubo de vidro - Um tubo de vidro borossilicato, com 1.200 mm de comprimento e 7 mm de 

diâmetro interno, revestido, no seu interior, com uma camada de bicarbonato de sódio, de 
acordo com os requisitos apresentados em 7.6. 

 
7.2 Filtro e Porta-Filtro - O tubo deve ser conectado diretamente a um porta-filtro com o meio 

filtrante para a coleta e análise de fluoreto particulado (Figura 1)6. 
 

Nota 2 - O uso de outro material que não seja o recomendado no Rodapé 6 ou na Figura 1, 
resultará na absorção de fluoreto gasoso pelo material. 

 

7.3 Sistema de Amostragem do Ar 
 

7.3.1 O tubo e o filtro são seguidos por um sistema capaz de imprimir uma vazão de amostragem 
de 15 L/min e de medir o total de ar amostrado, seja na base de tempo cronometrado, seja 
na de totalização de volume. Ver Método D 3267 referente a equipamento de amostragem 
e sua configuração e calibração. 

 
7.3.2 O sistema deve ser equipado de modo que a pressão e temperatura do gás, no ponto de 

medição, sejam também conhecidas para correção dos volumes de amostra às condições 
padrão de 760 mm Hg (101 kPa) e 25 ºC. A umidade dos gases amostrados não é 
considerada como parte exigida dos dados. 

 
 

(6) Para consistência com os Métodos D 3266 e D 3267, o filtro Whatman nº 52, de 47 mm, é recomendado para 
esta aplicação. Se o usuário deste método demonstrar a necessidade de um filtro de alta retenção, são 

recomendados o Whatman nº 42, o Acrópole NA-800 e o Nuclepore (com poros de 1 m), todos satisfatórios 
para esta aplicação. 
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Figura 1 
 

Detalhes do acoplamento do porta-filtro e do orifício critico a um tubo, 
de 7 mm de diâmetro, com revestimento de bicarbonato. 

(A) Porta filtro de polipropileno. (B) Conector fêmea plástico. (C) Orifício crítico. 
 

 
7.3.3 O sistema de amostragem deve ser montado de modo que a entrada do tubo fique à altura 

de 4 a 6 m acima do nível do terreno (ver Prática D 1357), bem como fique protegida da 
chuva de tal modo que a proteção não interfira com a passagem livre dos aerossóis de 
fluoretos. 

 
7.4 Lâmpada ou Aquecedor Cônico, 30 W, instalada para aquecer os gases a uma temperatura 

em que não ocorra condensação. 
 
7.5 Configuração do Equipamento de Amostragem - A Figura 2 apresenta um croqui do sistema 

de amostragem. São também aceitos outros sistemas que satisfaçam os requisitos 
apresentados. 

 
7.6 Critério para Revestimento dos Tubos de Borossilicato: 

 
7.6.1 O revestimento deve ser visível e uniforme ao longo do comprimento do tubo. 
 
7.6.2 O revestimento não deve conter quaisquer cristais grandes ou depósitos pesados 

localizados que possam se desprender e serem coletados juntamente com os aerossóis 
de fluoretos. 
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Figura 2 

 

Tubo de vidro com bicarbonato de sódio, mostrando o dispositivo de aquecimento. 
 
 

7.6.3 O revestimento total deve conter menos que 1 g de fluoretos quando analisado sem 
exposição, incluindo todos os reagentes usados no procedimento. Este é o branco 
reagente para o procedimento. 

 
7.6.4 Tubos preparados devem ser conservados selados até o momento de uso. Rolhas de 

tubos, bem lavadas previamente com água reagente (8.2), são recomendadas para tal fim. 
 
7.6.5 Os tubos devem ser conduzidos sem exposição durante os procedimentos de campo e 

analíticos que se seguem, a fim de que resultem em valores de amostragem e de brancos 
analíticos. Estes brancos no campo fornecerão os dados para o valor do branco médio 
aritmético mensal. Ver Nota 3. 

 
Nota 3 - Não exponha os tubos, exceto durante as amostragens. 
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8.0 Reagentes 
 
8.1 Pureza dos Reagentes - Substâncias químicas com grau reagente devem ser usadas em 

todos os testes. Todos os reagentes devem estar em conformidade com as especificações 
do Comitê de Reagentes Analíticos da American Chemical Society, onde tais especificações 
encontram-se disponíveis.7 

 
8.2 Pureza da Água – A água deve ser água reagente conforme a Especificação D 1193. Além 

disso, deve ser demonstrado que a água usada contém menos de 0,005 g de fluoreto por 
mL, por meio de teste com eletrodo de íon específico ou de concentração e análise 
fotométrica. 

 
8.3 Solução Detergente - Baixa em fluoreto e fosfato, para a limpeza inicial dos tubos.8 
 
8.4 Hidróxido de Potássio, Solução Alcoólica (10%) - Prepare uma solução de 10% em peso de 

hidróxido de potássio (KOH) em metanol dissolvendo 100 g de KOH em metanol e diluindo 
até o volume de 1 L. Misture bem. 

 
8.5 Solução de Bicarbonato de Sódio (5%) - Prepare uma solução de 5% de NaHCO3 

dissolvendo 50 g de bicarbonato de sódio (NaHCO3) em água e diluindo com metanol até o 
volume de 1 L.  Misture bem. 

 
8.6 Solução de Hidróxido de Sódio (1.0 N) - Dissolva 40,0 g de hidróxido de sódio (NaOH) em 

250 mL de água reagente em um frasco volumétrico de 1000 mL. Agite, resfrie e dilua em 
água reagente em um frasco volumétrico de 1000 mL. Misture bem. 

 
8.7 Solução de Hidróxido de Sódio (5 N) - Dissolva 200 g de NaOH em 250 mL de água reagente 

em um frasco volumétrico de 1000 mL. Agite, resfrie e dilua em água reagente até o volume 
de 1000 mL. Misture bem. 

 

8.8 Ácido Sulfúrico (1,0 N) - Adicione 28 mLde H2SO4 (gravidade específica 1,84) concentrado 
a 250 mL de água reagente em frasco volumétrico de 1000 mL. Agite, resfrie e dilua em 
água reagente até o volume de 1000 mL. Misture bem. 

 

8.9 Solução Tampão para Ajuste de Resistência Iônica Total (TISAB) - Adicione 57 mL de ácido 
acético glacial, 50 g de cloreto de sódio (NaCl) e 4,0 g de CDTA (ácido ciclohexileno 1,2 
dinitrito tetracético) a 500 mL de água destilada. Agite, adicione solução de hidróxido de 
sódio (5N), lentamente, até que o pH fique entre 5,0 e 5,5. Resfrie e dilua até 1 L. 

 

8.10 TISAB (1+1)- Dilua a solução tampão TISAB de plena resistência (8.9) em água reagente na 
proporção 1+1. 

 
8.11 Agente de Umedecimento - Para uso na solução de bicarbonato de sódio a fim de promover 

umedecimento por igual do tubo.9 
 
 

(7) Reagent Chemicals, American Chemical Society Specifications, American Chemical Society, Washington, DC.  
Para sugestões sobre reagentes de teste não listados na ACS, ver Analar Standards for Laboratory Chemicals, 
BDH Ltd., Poole, Dorset, U.K., e o United States Pharmacopeia and National Formulary, U.S. Pharmaceutical 
Convention, Inc. (USPC), Rockville, MD. 

 
(8) Alconox, da Fisher Scientific Company, tem sido considerado satisfatório para tal fim. 
 
(9) Um milímetro de Brij 35 (diluição 1+1, Atlas Power Co.,Chemical Division, Washington, DC) pode ser usado para 

casa 100 mL de solução de revestimento. 
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9.0 Procedimento 
 

9.1 Revestimento dos Tubos de Vidro Borossilicato: 
 
9.1.1 Limpe os vidros com detergente (8.3), solução KOH alcoólica (8.4) e água destilada. 
 
9.1.2 Enquanto ainda úmida da limpeza, umedeça a superfície interna do tubo com 5 % solução 

de NaHCO3 (8.5). 
 
9.1.3 Com o tubo dependurado em posição vertical, deixe-o drenando durante 10 s e em seguida 

seque o revestimento rapidamente, injetando ar quente, seco e livre de fluoreto, de cima 
para baixo no interior do tubo. 

 
9.1.4 O fluxo de ar quente e livre de fluoreto pode ser fornecido soprando-se ar através de uma 

armadilha de soda-cal, com malha de 4 a 8, e em seguida através de uma serpentina de 
cobre, com 1200 mm de comprimento, aquecida por um bico de bunsen ou fita de 
aquecimento. Para simplificar o aquecimento, o fluxo de ar quente pode ser dirigido através 
de um manifold dotado de vários bicos de saída. A vazão através do sistema deve ser da 
ordem de 3 L/min por tubo e o aquecimento deve ficar completo em cerca de 1 min. 

 
9.1.5 Após a secagem dos tubos, vede suas extremidades com rolhas de borracha, previamente 

lavadas com água reagente, e guarde-os numa área limpa até que sejam usados. 
 
9.2 Preparação dos Filtros: 
 

9.2.1 Os filtros e os porta-filtros devem ser mantidos no laboratório, e selados se não forem 
usados imediatamente. 

 
9.2.2 Antes de levar os tubos e os porta-filtros para o local de amostragem, os mesmos devem 

ser montados numa unidade de amostragem. As extremidades devem ser mantidas 
seladas até a instalação no local de amostragem. 

 

9.3 Procedimento de Amostragem do Ar: 
 

9.3.1 Por este método, as amostras são coletadas em períodos de 12 horas, tempo suficiente 
para permitir a medição exata do fluoreto. 

 
9.3.2 A amostra deve ser coletada a 15 L/min, usando-se um orifício crítico ou um dispositivo 

adequado para manter a vazão nesse nível (Figura E.3).   
 
9.3.2.1 Anote o volume total da amostragem obtido com o medidor de gás (7.3.1). 
 
9.3.2.2 Anote a perda de carga e a temperatura no totalizador, no início e no fim de cada período 

de amostragem. 
 
9.3.3 No fim do período de amostragem, o tubo e o filtro são selados e levados para análise no 

laboratório. 
 
9.4 Tubos revestidos e expostos e porta-filtros podem, antes de serem levados para análise, ser 

selados e armazenados por tempo ilimitado numa área limpa, livre de contaminação por 
fluoretos. 

 

10.0 Preparação de Amostras para Análise de Fluoretos 
 

10.1 Conduza as análises num ambiente de trabalho com atmosfera livre de contaminação por 
fluoretos. 
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Figura 3 
 

Detalhes da construção de um Orifício Crítico com “engates rápidos” e agulhas hipodérmicas 
descartáveis. (A) Agulha descartável, (B) Bainha da agulha, (C) Extremidade macho do “engate rápido”, 

(D) Extremidade fêmea da “engate rápido”. 

 
 

 
10.1.1 Separe os tubos e os porta-filtros.  
 

10.2 Preparação de Tubos para Análise de Fluoreto Gasoso: 
 
10.2.1 Para Análise Potenciométrica: 
 

10.2.1.1 Com o tubo na posição vertical e a extremidade inferior bloqueada, pipete no tubo 5,0 
mL de solução tampão TISAB 1+1 (8.10). 

 
10.2.1.2 Agite suavemente o tubo, molhando toda a superfície e descarregue seu conteúdo num 

béquer de polietileno linear de alta pressão limpo (de polipropileno ou TFE - 
fluorcarbono). 

 
10.2.1.3 Realize a análise usando o método potenciométrico apresentado no Método D 3269. 

 

10.2.2 Para Análise Semi-Automática: 
 

10.2.2.1 Com o tubo na posição vertical, a extremidade superior aberta e a extremidade inferior 

bloqueada, pipete no tubo 5,0 mLde água destilada. 
 
10.2.2.2 Agite suavemente o tubo, molhando toda a superfície, e descarregue seu conteúdo num 

frasco de amostra de 8,5 mL. 
 

10.2.2.3 Realize a análise usando o método semi-automático dado em D 3270. 
 

10.3 Preparação de Filtros para Análise de Fluoreto Particulado 
 

10.3.1 Para Análise Potenciométrica: 
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10.3.1.1 Coloque o filtro para particulado em tubos de teste de 15 por 150 mm limpos. Adicione 
5,0 mL de H2SO4 1 N (ver 8.8) e agite por alguns segundos com um misturador “vortex”. 
Deixe-o estar por 5 minutos. 

 
10.3.1.2 Adicione 5 mL de solução NaOH 1 N (ver 8.6) e 10,0 mL de solução TISAB (8.10).  

Decante em um béquer de 50 mL, feito de polietileno (ou polipropileno ou fluorcarbono 
TFE), linear, de alta densidade, e dilua um a um com tampão TISAB (8.10). 

 
10.3.1.3 Realize a análise usando o método potenciométrico, conforme D 3269. 

 
10.3.2.1 Para Análise Semiautomática: 

 
10.3.2.1 Coloque o filtro para retenção de particulados num tubo de teste, pipete 5,0 mL de 

H2SO41 N (8.8) e agite por alguns segundos num misturador “vortex”. Deixe-o estar por 
5 minutos. Transfira a solução para um frasco de amostra de 8,5 mL. 

 
10.3.2.2 Realize a análise da amostra usando o método semiautomático, conforme D 3270.  

Prepare padrões para análises semi-automáticas com H2SO4 1 N (8.8). 
 

11.0 Cálculos 
 

11.1 Calcule o volume de ar amostrado em metros cúbicos padrão, condições de 25 ºC e 760 
mmHg (101 kPa), conforme o Método D 3267. 

 
11.2 Calcule a concentração de fluoretos na atmosfera como segue: 
 

𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑡𝑜,
𝜇𝑔

𝑚3
=
(𝐴 − 𝐵)

𝐶
 

 
onde: 
 

A=  peso do fluoreto na amostra, g 

B=  peso do fluoreto no branco, g 
C=  volume de gás amostrado a 25 ºC e 760 mm Hg (101 kPa), m3 
 

12.0 Precisão e Exatidão (3) 
 

12.1 Precisão - A raiz da diferença ao quadrado média de duplicatas de tubos revestidos com 

bicarbonato, com valores dentro da faixa de 0,5 a 3,3 g/m3 de fluoreto, é de 0,051 g/m3 de 
fluoreto. 

 
12.2 Exatidão - A recuperação de quantidades de HF gasoso foi melhor que 95% com 

quantidades de fluoreto de até cerca de 40 g e em períodos de amostragem de 15 a 120 
min. Os dados sobre o fluoreto particulado não são suficientes para que se estabeleça 
recuperação em condições no campo. 
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FOLHETO AMOFLUOR 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 
 
 



 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 





 
 
 



 
 
 



 

 
 





 


