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1 OBJETIVO
1.1 Esta Norma estabelece as condições mínimas exig1veis para o
acompanhamento de uma amostragem numa seção transversal de duto ou
chaminé de uma fonte estacionária.
1.2 Esta Norma é complementar ao Decreto Estadual n8 8466, artigo 28.
de 8/9/76.
2 NORMAS COMPLEMENTARES
- Norma CETESB L9.221 -Dutos e chaminés de fontes estacionárias
Determinação dos pontos de amostragem
Procedimento
- Norma CETESB L9.222 -Dutos e chaminés de fontes estacionárias
Determinação da velocidade e vazão dos gases Método de ensaio
3 APARELHAGEM
3.1 Gasômetro seco.
3.2 Placa de orifício.
3.3 Tubo de Pitot.
3.4 Boquilha.
4 PROCEDIMENTO
4.1 Antes de iniciar a amostragem. deve-se:
4.1.1 Certificar-se de que a aparelhagem esteja calibrada de acordo
com relatório de calibração emitido pelo órgão oficial de proteção do
meio ambiente.
4.1.2 Solicitar o relatório de calibração da aparelhagem e verificar o
volume máximo utilizado do gasômetro seco e o prazo de seis meses a
partir da última data de calibração. Caso o volume e/ou o prazo estejam
vencidos, não acompanhar a amostragem.
4.1.3 Verificar se os números pirografados no corpo do gasômetro seco.
a placa de orifício, o Pitot e as boquilhas coincidem com aqueles
descritos no relatório de calibração. Anotar esses números na folha
para acompanhamento da amostragem (ver Figura).
4.1.4 Verificar se os pontos a serem amostrados estão de acordo com a
Norma CETESB L9.221.

2

CETESB/L9.240
4.1.5 Verificar se as entradas da boquilha e dos tramos do tubo de Pitot
não apresentam avaria.
4.1.6 Verificar a ocorrência de fluxo ciclônico como descrito na Norma
CETESB L9.221, seção 3.2.
4.1.7 Verificar a existência de vazamentos no conjunto Pitot e manômetro
como descrito na Norma CETESB L9.222, seção 5.1.2.
4.2 Durante a realização da amostragem, deve-se exigir o teste de
vazamento antes da substituição de qualquer componente aparelhagem,
conforme descrito em 4.3.1.
4.3 No final da amostragem deve-se:
4.3.1 Fazer o teste de vazamento, fechando a entrada da boquilha e
produzindo uma depressão no sistema que deverá ser, no mínimo, a máxima
registrada durante a amostragem. Caso o vazamento exceda 0,60 L/min,
rejeitar a amostragem.
Nota:

O teste de vazamento é opcional
entanto, é obrigatório no final.

no

inicio

da

amostragem;

no

4.3.2 Solicitar uma cópia da folha de campo do amostrador.
4.3.3 Solicitar do amostrador a(s) massa(s) inicial(ais) do (s) filtro(s)
e as massas iniciais e finais dos borbulhadores. Anotar esses valores na
folha para acompanhamento da amostragem.
4.4 Quando for necessário, pode-se trazer amostras para a realização da(s)
análise(s).
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