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COELTOR DE POLUENTES ATOMOSFÉRICOS GASOSOS PARA DETERMINAÇÃO DE 
EMISSÕES DE ENXOFRE REDUZIDO TOTAL - TRS 

 

O CPAG-M16A permite a coleta de emissões de enxofre reduzido total (TRS), atendendo aos 
métodos 16A da US EPA e L9.227 da CETESB. Os compostos de TRS compreendem sulfeto de 
hidrogênio (H2S), metil mercaptana (H3C-S-H), dimetil sulfeto (H3C-S-CH3) e dimetil dissulfeto 
(H3C-S-S-C). 
 
TREM DE AMOSTRAGEM. O trem de amostragem é mostrado no esquema abaixo e os respecti-
vos componentes são descritos a seguir: 
 

 
 

TREM DE AMOSTRAGEM 
 
 
 

CONSOLE CPAG. O “coração” do sistema, também co-
nhecido por unidade ou caixa de controle, contém os 
seguintes instrumentos: 
 
 Gasômetro seco, termopares de entrada e de saí-

da e manômetro associados  
 Bomba de vácuo, com “pulmão” para absorver 

flutuações 
 Rotâmetro 

 Indicador de temperatura  
 Variadores de potência para ajuste das tempera-

turas na sonda e na caixa quente 
 Variadores de potência para ajuste das tempera-

turas na sonda e na caixa quente 

 Vacuômetro 

 Horâmetro 
 Válvulas para ajustes de fluxo 
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SONDA. Consiste num tubo de PTFE com 0,6 cm de diâmetro, sequencialmente envolvido com 
fitas de fibra resistente ao calor. A fim de monitorar a temperatura da sonda, um termopar é inse-
rido entre o tubo e as fitas. A sonda é envolvida externamente por uma tubo de aço inoxidável. 
 

 

SONDA DE AMOSTRAGEM 

 
CAIXA QUENTE. Dotada de sistema de aqueci-
mento capaz de manter a temperatura em até 120 
°C, assim evitando a condensação de vapor duran-
te a amostragem. 
 
LAVADOR DE SO2. Consistindo em três borbulha-
dores com capacidade volumétrica de 300 mL cada, 
utilizados para pré-absorção de dióxido de enxofre 
(SO2). 
 
TUBO DE COMBUSTÃO. Tubo de quartzo com 
uma câmara de combustão expandida com 2,54 cm 
de diâmetro e pelo menos 30,5 cm de comprimen-
to. As extremidades do tubo têm 0,6 cm de diâme-
tro e pelo menos 15,3 cm de comprimento, assim 
permitindo que as conexões sejam mantidas à 
temperatura ambiente. 
 
CONJUNTO DE TRÊS BORBULHADORES. Com 
capacidade de 50 mL cada, para absorção do dióxi-
do de enxofre (SO2) proveniente da oxidação tér-
mica dos compostos sulfurados reduzidos. 
 

 
FORNO DE OXIDAÇÃO. Forno com uma câma-
ra espaçosa o suficiente para manter o tubo de 
combustão a uma temperatura de 800 ± 100 
ºC. O forno é provido de termostato. 

 

 
FORNO DE OXIDAÇÃO 

 

DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS DE ENXOFRE REDUZIDO 
 

Princípio. Uma amostra integral de gás é extraída da chaminé. O SO2 é removido seletivamente da 
amostra usando-se uma solução tampão de citrato. Os compostos de TRS são então termicamente oxi-
dados transformando-se em SO2, coletados em peróxido de hidrogênio como sulfato e analisados pelo 
procedimento da titulação com bário-torina do Método 6. O gás de emissão deve conter pelo menos 1 
por cento de oxigênio para a completa oxidação de todos os TRS transformando-os em  dióxido de en-
xofre (SO2). O limite de detecção inferior é 0,1 ppm de SO2 quando amostrado a 2 L/min por 3 horas 
ou 0,3 ppm quando amostrado a 2 L/min por 1 hora. O limite de concentração superior do método ex-
cede os níveis de TRS geralmente encontrados em fábricas de papel kraft.  


