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Com frequência, recebemos indagação de clientes a respeito de fontes de energia para 
amostradores da qualidade do ar instalados em lugares remotos. A pergunta mais comum 
é sobre gerador, mas há também perguntas sobre fonte de energia solar, como as placas 
fotovoltaicas.

Como não realizamos amostragens – apenas fabricamos os equipamentos – não temos 
experiência especí�ca com essas fontes alternativas. Tampouco comercializamos equipa-
mentos de geração de energia para movimentar os equipamentos.

Temos apenas a experiência de alguns clientes nesse sentido.  Nenhum deles, pelo menos 
que saibamos, utiliza energia solar/baterias considerando o custo envolvido, tanto de pro-
jeto como de execução. Os projetos são personalizados em função da localidade (radiação 
solar, latitude, longitude etc.) agravado pelo consumo alto (aproximadamente 900W) para 
períodos de 24 horas. 

Recentemente um desses clientes abandonou a idéia de usar radiação solar e acabou por 
utilizar um gerador, tomando os cuidados necessários quanto à distância do equipamen-
to, direção dos ventos (visando não contaminar as amostras) e fazendo uso de barreiras 
naturais entre o gerador e o equipamento de amostragem. Nesse caso em particular, ele 
posicionou o gerador a 200 metros do equipamento de amostragem.

O que podemos ajudar é informando que basta uma geração de aproximadamente 1,5 
KVA para operação tranquila do equipamento de amostragem, e, caso a opção seja pelo 
gerador, o ideal seria que o combustível usado fosse gás (menos poluente), em segundo a 
gasolina e por último e menos adequado o óleo diesel.

A �m de evitar contratempos, recomendamos aos usuários entrar em contato com o órgão 
ambiental de seu estado e indagar se não há restrições ao uso de gerador. 
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