
 

  

CIPA-M5 
COLETOR ISOCINÉTICO DE POLUENTES 

ATMOSFÉRICOS – MÉTODO 5 
 

 
AMOSTRAGEM ISOCINÉTICAS EM DUTOS E CHAMINÉS 

O CIPA-M5 coleta isocineticamente amostras de material particulado dos gases  
emitidos por chaminés ou dutos de processos industriais 

 
 
 
O CIPA permite ao usuário monitorar veloci-
dades, temperaturas, pressões e vazões vi-
sando a manter amostragem isocinética dos 
gases.  
 
Na amostragem, o gás entra pela boquilha a 
uma velocidade igual à velocidade do gás que 
se aproxima. Durante a amostragem, parâme-
tros como velocidade e temperatura dos gases 
são constantemente monitorados, e a vazão 
periodicamente ajustada de modo que a velo-
cidade na boquilha se iguala à velocidade dos 
gases e mistura de partículas na chaminé. 
 
O CIPA atende aos seguintes métodos: 
 

 Método 5 da US EPA 
 Método MB-3355 da ABNT 
 Método L9.225 da CETESB 

 
A amostragem isocinética requer um completo 
entendimento dos primeiros cinco métodos de 
amostragem apresentados no CFR 40 Parte 60 
Apêndice A: 
 

 

 Método 1: Determinação de locais e 
pontos transversos de amostragem. 

 Método 2: Determinação da velocidade e 
da vazão volumétrica dos gases na cha-
miné. 

 Método 3: Determinação do ar em ex-
cesso e peso molecular na base seca. 

 Método 4: Determinação da umidade 
dos gases na chaminé. 

 Método 5: Determinação das emissões 
de material particulado de fontes estacio-
nárias. 

 
Enquanto o Método 5 da US EPA provê um 
pacote geral para operação do trem de a-
mostragem e coleta de amostras represen-
tativas, os Métodos 1 a 4 da US EPA pres-
crevem técnicas subsidiárias para as ativi-
dades associadas com o Método 5.  
 
Juntos, estes métodos esboçam os protoco-
los básicos para a determinação de concen-
trações de partículas (mg/m3) bem como de 
taxas de emissão (kg/h). 
 
 



 

COMPONENTES BÁSICOS: 
 

 Console de controle 
 Bomba de vácuo 
 Caixas de coletas de amostras 
 Sonda e extensão flexível 
 Vidraria 
 Umbilicais, engates e adaptadores 

CONFIGURAÇÃO DO TREM DE AMOSTRAGEM 
 
O trem de amostragem básico para o Método 
5 - CIPA M5 - é facilmente adaptado para a 
amostragem de muitos outros parâmetros 
gasosos e particulados de interesse em emis-
sões de fontes estacionárias.  
 
Exemplos destes parâmetros de interesse 
são: metais, bifenis policlorados (PCBs), dio-
xinas/furanos, hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos (HAPs), distribuição de tamanhos 
de partículas e um número infindável de po-
luentes medidos por adaptações do método 
básico de amostragem. Designados pela EPA 
por outros números, os diferentes métodos 
são variações dos procedimentos do Método 
5 tais como: diferentes soluções de impinger, 
uso de trapes de resina orgânica, diferentes 
meios filtrantes, temperaturas ou uma faixa 
de procedimentos alternativos.  
 

Com pequenas alterações, o CIPA-M5 adap-
ta-se às seguintes configurações: 

 
 CIPA-M5M (dioxinas e furanos e semivo-

láteis), 
 CIPA-M8 (dióxido de enxofre, névoa de 

ácido sulfúrico e trióxido de enxofre), 
 CIPA-13B (fluoretos) 
 CIPA-M17 (coleta dentro da chaminé), 
 CIPA-M26A (HCl, HBr, HF, Cl2, Br2) 
 CIPA-M29 (Metais) 
 
Cabe ao cliente definir o trem de amostragem 
que melhor atenda às suas necessidades.  
Cabe também  decidir se quer vidraria com 
juntas esféricas ou com juntas com manguei-
ras de silicone; sonda de 1,5 m ou de outro 
comprimento; extensão flexível da sonda ou 
não; umbilical de 5 m ou de comprimento 
mais longo, etc.  
 

PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS PARA O CIPA-M5: 
 
A ENERGÉTICA tem sempre em estoque para pronto fornecimento: 
 

 Bombas de vácuo, gasômetros e manômetros  
 Sondas, boquilhas, extensões e cordões umbilicais 
 Caixas modulares de amostras e vidraria 
 Medidores de temperatura e termostatos 
 Meios filtrantes 

 
 
 
 
 

 
A Energética é acreditada pelo Inmetro, segundo CRL 0412, para ensaio dos itens 
do CIPA de acordo com as normas: 
 
ABNT NBR 12020: 1992 – Gasômetro seco e placa de orifício, termopares, bo-
quilhas e tubo Pitot S. 
 
CETESB  E16.030 julho/2009 – Gasômetro seco e placa de orifício 

 
 
 

Consulte-nos para mais informações. 


	CIPA-M5
	O CIPA-M5 coleta isocineticamente amostras de material particulado dos gases  emitidos por chaminés ou dutos de processos industriais
	Console de controle
	Bomba de vácuo
	Sonda e extensão flexível
	Vidraria
	Cabe ao cliente definir o trem de amostragem que melhor atenda às suas necessidades.  Cabe também  decidir se quer vidraria com juntas esféricas ou com juntas com mangueiras de silicone; sonda de 1,5 m ou de outro comprimento; extensão flexível da son...
	Bombas de vácuo, gasômetros e manômetros
	Sondas, boquilhas, extensões e cordões umbilicais
	Caixas modulares de amostras e vidraria
	Medidores de temperatura e termostatos


