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resumo As emissões de odores são cada vez mais valorizadas sob os 

pontos de vista ambiental e social, e resultam de várias fontes 

e actividades, tais como processos industriais e tratamento de 

resíduos e águas residuais. A implementação de medidas 

destinadas a minimizar o impacto de odores exige a 

respectiva avaliação da intensidade, do tom hedónico e da 

concentração de odor. Para realizar a medida da 

concentração de odor o método de referência usado baseia-se

na Norma Europeia 13725. Este trabalho descreve o conjunto 

de especificações e procedimentos previstos na norma, para o 

efeito do desenvolvimento de uma tecnologia de olfactometria 

dinâmica, baseada num modelo de diluição dinâmica que é 

aplicado num equipamento. Os resultados preliminares 

obtidos mostram que a tecnologia desenvolvida tem condições 

mecânicas para cumprir as especificações da norma. Contudo 

o equipamento necessita da realização de um mais amplo 

conjunto de ensaios, ajustes, avaliação e cumprimento das 

especificações da referida norma. 



  



  

keywords Dynamic olfactometry, assessor, odour, mass flow meters, 
dynamic dilution, European Standard 13725. 

abstract Emissions of odours are increasingly valued in the views 

environmental and social, and arise from various sources and 

different activities, such as industrial processes, waste and 

sewage treatment. The implementation of measures to 

minimize the impact of these odours requires the monitoring 

designed to assess the intensity, hedonic tone and odour 

concentration. The measurement of the odour concentration is

carried out using the reference method based on the 

European Standard 13725. This work describes the set of 

specifications and procedures that standard requires, and also 

the model of dynamic dilution that is applied in a prototype. 

The preliminary results already obtained show that technology 

has the necessary conditions to be successful. However the 

prototype needs additional adjustments and an evaluation of 

the parameters described in the standard.
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n - Número de resultados       [ - ] 
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Tj - Temperatura do gás j       [K] 

TM - Temperatura da mistura gasosa M     [K] 

Tmed - Temperatura medida       [K] 

Tref - Temperatura de referência      [K] 
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yDi - Fracção molar de traçador na mistura gasosa à saída da  

 fase B de bypass       [mol.mol-1] 

yEi - Fracção molar de traçador na mistura gasosa à saída do estágio i 

da fase B para a fase C      [mol.mol-1] 

yGi - Fracção molar de traçador no gás de diluição à entrada da fase C [mol.mol-1] 

ySi - Fracção molar de traçador na mistura gasosa à saída da fase C [mol.mol-1] 

yi - Concentração determinada a partir das cod,i (ppbm)   [nmol.mol-1] 

yi,d - Média aritmética das ci (ppmm)     [µmol.mol-1] 

yj - Concentração determinada para a substância de referência para  

 cada apresentação j (ppbm)      [nmol.mol-1] 

yij - Fracção molar do componente gasoso i no gás j   [mol.mol-1] 

yiM - Fracção molar do componente i na mistura gasosa M   [mol.mol-1] 

ITEy  - Média aritmética do log10 das yj (ppbm)     [nmol.mol-1] 

wy  - Média aritmética do log10 das yi (ppbm)     [nmol.mol-1] 

,w dy  - Média aritmética dos yi,d (ppmm)     [µmol.mol-1] 

ZDi - Factor de diluição na fase A      [ - ] 

ZGi - Factor de diluição na fase B      [ - ] 

ZVi - Factor de diluição na fase C      [ - ] 



Andreia Catarina Moreira de Pinho 

Departamento de Ambiente e Ordenamento xiv

Zi - Factor de diluição       [ - ] 

Zi
- - Factor de diluição para o qual a resposta dos assessores é negativa [ - ] 

Zi
+ - Factor de diluição para o qual a resposta dos assessores é positiva [ - ] 

ITEZ  - Média geométrica dos ITEPi      [ - ] 

,ITE panZ - Limite de detecção do painel de assessores    [ - ] 

µ - Valor aceite de concentração da substância de referência (ppmm) [µmol.mol-1] 

µd - Valor de referência da concentração do traçador para um  

factor de diluição (ppmm)      [µmol.mol-1] 

(ΔZ)Pi - Razão entre ITEPi e ITEZ para cada assessor Pi   [ - ] 

wδ  - “Bias” do método de teste      [ - ] 

,w dδ  - “Bias” do laboratório do método de teste para as diluições  [ - ] 
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1 Introdução 

A presença de odores na atmosfera livre ou confinada a uma vizinhança próxima tem um 

forte impacte em termos comportamentais (incómodo, atracção ou repulsa) do ser 

humano. A preocupação com este impacte causado pelos odores tem aumentado devido 

à industrialização e à maior consciencialização da população para com os problemas 

ambientais. 

A qualidade do ar é tão ou mais afectada pelos odores do que é afectada pelos poluentes 

do ar convencionais ocorrendo inúmeras situações em que se regista a emissão de 

odores para a atmosfera causadoras de incómodo para a população. Sendo assim há 

necessidade de controlar este tipo de emissões de forma a manter a qualidade do ar 

ambiente. Para isso, em primeiro lugar é necessário compreender a sua origem e 

dispersão, os métodos de detecção e quantificação da concentração de odor, e os seus 

métodos de redução. Dadas as características diferentes e complexas dos odores, em 

relação aos poluentes do ar convencionais, estes são mais difíceis de tratar. 

O método de detecção e quantificação da concentração de odor é um aspecto muito 

importante em termos de regulamentação ambiental, dado que os resultados obtidos 

comprovam a libertação de substâncias odoríferas. Para isto o método de detecção e 

quantificação da concentração de odor desenvolvido foi a olfactometria dinâmica.  

Em muitos países já foi aprovada ou está em processo de aprovação, a regulamentação 

para o controlo do odor. Estes países são geralmente os países industrializados onde 

existe uma maior preocupação com o ambiente.  

A necessidade de regulamentar a determinação da concentração de odor ou do limite de 

detecção, levou à criação de uma norma europeia. Esta é a Norma Europeia 13725 que 

estabelece o método da olfactometria dinâmica. 

No âmbito deste trabalho considera-se importante referir a definição de odor e as suas 

características, bem como os compostos odoríferos que o constituem, as principais 

fontes, métodos para a determinação da sua concentração e métodos de avaliação do 

seu impacte nas comunidades. 



Andreia Catarina Moreira de Pinho 

Departamento de Ambiente e Ordenamento 2

1.1 Identificação e caracterização do odor  

O odor pode ser definido como a percepção do cheiro ou, em termos científicos, como a 

sensação resultante da recepção de um estímulo pelo sistema sensorial olfactivo ou 

ainda como um atributo organoléptico perceptível pelo sistema sensorial olfactivo, quando 

se respiram certas substâncias voláteis, as substâncias odorantes (Güvener, 2004). 

Estas substâncias são constituídas por estruturas químicas, físicas e moleculares 

capazes de produzir o estímulo das células sensoriais olfactivas. As principais 

características do odor são a detectabilidade, a intensidade, a qualidade e o tom 

hedónico. 

1.1.1 Detectabilidade  

A detectabilidade ou limite e detecção do odor refere-se à concentração mínima de 

odorante necessária para produzir um estímulo e por sua vez uma resposta olfactiva ou 

sensação de odor. Este limite é determinado por um conjunto de pessoas (painel de 

assessores) e o seu resultado numérico é expresso como o valor para o qual 50% dessas 

pessoas detectam um odor, sob as condições do teste, e representa, estatisticamente, o 

melhor valor estimado das respostas individuais. Este limite não é determinado com 

precisão dado que depende da sensibilidade das pessoas que constituem o painel de 

assessores, do modo de apresentação do estímulo ao painel de assessores e ainda do 

tipo de testes sensoriais. Os odores tornam-se difíceis de detectar quando os níveis de 

intensidade de odor se situam no limite de detecção ou acima deste.  

1.1.2 Intensidade 

A intensidade do odor refere-se à força relativa da sensação de um odor, acima do limite 

de detecção, e aumenta em função da concentração de odor. A relação entre a 

intensidade e a concentração de odor é definida, de acordo com Weber e Fechner pela 

função (ver Norma Europeia 13725). 

0
logw

IS k I= ⋅         (1.1) 

ou pela função de acordo com Stevens 

nS k I= ⋅          (1.2) 
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É importante referir que a intensidade do odor é directamente perceptível mesmo quando 

não se tem conhecimento da concentração de odor do odorante ou da sua diluição. 

1.1.3 Qualidade 

A qualidade do odor permite-nos distinguir entre odores diferentes, ou seja, é a 

propriedade que identifica um odor e o diferencia de outros com igual intensidade. Esta 

pode ser avaliada pela comparação com alguns odores conhecidos ou usando palavras 

descritivas de odores. Esta característica pode alterar-se com a concentração. 

1.1.4 Tom hedónico 

O tom hedónico está relacionado com a relativa amenidade ou não amenidade ao odor e 

é extremamente variável de pessoa para pessoa.  

1.2 Compostos odoríferos e a sua origem 

As substâncias odoríferas ou odores têm origem em várias fontes ou actividades que as 

geram e descarregam para a atmosfera, tais como, as actividades agroindustriais 

(lacticínios, indústrias de processamento de alimentos e bebidas, etc.), industriais 

(revestimentos, pasta de papel, etc.), agropecuárias, tratamento de resíduos e de 

efluentes líquidos e gasosos. 

Estas substâncias odoríferas são constituídas por compostos orgânicos e inorgânicos 

que contêm enxofre (SO2, H2S, mercaptanos, etc.), azoto (NH3, aminas, etc.), aldeídos, 

álcoois, hidrocarbonetos aromáticos, cetonas, etc. A maioria destes compostos odoríferos 

são gasosos à temperatura ambiente ou pelo menos têm volatilidade significativa e 

resultam principalmente da degradação anaeróbia da matéria orgânica. Para compostos 

odoríferos com menor peso molecular maior é o seu potencial de emissão para a 

atmosfera, dado que a sua pressão de vapor também é maior.  

Na Tabela 1.1 são apresentadas algumas actividades industriais geradores de odores e 

os compostos odoríferos gerados por essas mesmas actividades.  
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Tabela 1.1 – Actividades industriais e compostos odoríferos associados (adapatado de Güvener, 2004) 

INDÚSTRIA GRUPOS QUÍMICOS 

Transporte (produtos da 
combustão incompleta) 

Hidrocarbonetos, compostos de azoto 

Pasta de papel Mercaptanos, sulfureto de hidrogénio, álcoois, 
terpenos, cânfora 

Refinação do petróleo Compostos de enxofre do petróleo, mercaptanos, 
compostos fenólicos, ácidos orgânicos, aldeídos 

Metalúrgica (coque e fusão de 
metal) 

Aldeídos, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, 
ácidos orgânicos 

Química (fabrico de tintas, 
compostos de borracha e de 
químicos) 

Ácidos orgânicos, álcoois, aldeídos, cetonas, 
aminas, fenóis, mercaptanos, compostos 
orgânicos clorados, solventes, ésteres 

Farmacêutica (extractos 
biológicos e resíduos, extractos de 
álcool usado)

Aminas, compostos reduzidos de enxofre 

Fertilizantes Amónia, compostos de azoto 

Suinicultura Sulfureto de hidrogénio e amónia 

Tratamento de águas residuais 
com plantas Sulfureto de hidrogénio 

Aterros de resíduos sólidos 
urbanos Sulfureto de hidrogénio 

1.3 Métodos para a determinação da concentração de odor 

A concentração de odor pode ser determinada usando métodos analíticos (cromatografia 

gasosa) e electrónicos (electronic nose) ou através do uso de um painel de assessores 

como “sensor” (olfactometria dinâmica). 

A olfactometria dinâmica é explicada em detalhe no capítulo 2 dado que é objecto de 

estudo neste trabalho. 

Como não existe nenhum instrumento analítico ou electrónico disponível que consiga 

medir rapidamente a concentração de odor de misturas gasosas constituídas por vários 

compostos, a unidade de odor e a olfactometria dinâmica tornam-se úteis para quantificar 

o odor em amostras gasosas contendo diversas espécies gasosas. 
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1.3.1 Cromatografia gasosa 

A cromatografia é um método analítico que permite a separação individual dos 

compostos odoríferos de acordo com a sua pressão de vapor e solubilidade dentro da 

coluna cromatográfica.  

Quando são necessários resultados quantitativos ou qualitativos é utilizado o 

espectrómetro de massa, que permite identificar os componentes resultantes da 

cromatografia gasosa (GC-MS). 

Esta separação dá-se através de uma fase móvel (gás inerte) e de uma fase estacionária. 

O sistema cromatográfico é constituído por um cromatógrafo de gás (GC) e um integrador 

de cromatogramas. A amostra odorífera ao ser introduzida no GC evapora e é, em 

seguida, transportada através da coluna cromatográfica pela fase móvel. A interacção 

dos compostos da amostra odorífera com a fase estacionária faz com que as suas 

velocidades de deslocação sejam diferentes. Sendo assim os compostos que têm uma 

maior interacção com a fase estacionária são retidos durante mais tempo e 

consequentemente são separados dos que têm menos interacção com a fase 

estacionária. À medida que os compostos odoríferos saem da coluna são quantificados 

por um detector de espectrometria de massa. Através dos cromatogramas, que mostram 

o sinal do detector, consegue-se quantificar os compostos presentes na amostra 

odorífera. 

1.3.2 Electronic nose 

Um “electronic nose” é um instrumento que foi concebido para se aproximar ou para 

substituir a função do sistema olfactivo biológico (nariz humano). Este é definido como 

um instrumento criado para detectar e discriminar entre odores complexos usando um 

conjunto de sensores. Este conjunto de sensores é projectado para detectar odores 

diferentes originando respostas que são comparadas com as respostas para amostras 

padrão. A partir desta comparação é possível inferir acerca do tipo, quantidade e 

qualidade de um odor. A integração das respostas de todos os sensores requer um 

elevado nível de programação. Para assegurar a repetibilidade e reprodutibilidade dos 

“electronic nose” é necessário realizar as calibrações através do método químico (GC-

MS) ou da olfactometria dinâmica. 
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1.4 Métodos de avaliação do impacte dos odores nas comunidades 

Para estabelecer o potencial de impacte dos odores nas comunidades que vivem ou 

trabalhem perto de uma fonte emissora de odores é importante relacionar as respostas 

da população ao odor em termos de probabilidade de resposta (dose-resposta), grau de 

incómodo e intensidade percebida (Roebuck, 2005). 

1.5 Objectivos do presente trabalho  

O objectivo deste trabalho consiste no desenvolvimento de uma tecnologia destinada à 

realização de olfactometria dinâmica, ou seja, destina-se à determinação objectiva da 

concentração de odor de uma amostra gasosa.  

No referido âmbito é objectivo do trabalho a análise e interpretação da Norma Europeia 

13725 e implementação dos procedimentos que apresenta para o efeito da operação do 

olfactómetro dinâmico a desenvolver. Sendo assim, é necessária a definição dos 

requisitos de operação a que esta tecnologia deve obedecer. 

A tecnologia a desenvolver baseia-se num modelo de diluição dinâmica que é necessário 

desenvolver, implementar, afinar, ensaiar e demonstrar. Para este efeito é essencial 

desenvolver uma infra-estrutura de comando, controlo e aquisição de dados associado ao 

olfactómetro, bem como de tratamento e análise da informação produzida. 
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2 Metodologia da olfactometria dinâmica 

A metodologia da olfactometria dinâmica destina-se à avaliação de odores na atmosfera 

e provenientes de diversas fontes, recorrendo a assessores humanos que 

voluntariamente são expostos a amostras sujeitas a diferentes diluições. O procedimento 

de medida de odores por olfactometria dinâmica encontra-se padronizado por meio da 

Norma Europeia 13725. 

Esta norma apresenta um conjunto de especificações relativas aos procedimentos 

(calibração, amostragem, etc.), critérios de qualidade de desempenho (equipamento de 

diluição e laboratório), propriedades dos materiais, gases, selecção e avaliação de 

assessores humanos, modos de apresentação de amostras odoríferas ao painel de 

assessores, dados a registar, cálculos e informação a apresentar. Para além disso, 

refere, nos anexos, os princípios fisiológico e anatómico do sistema sensorial olfactivo e 

apresenta alguns exemplos de cálculo e a estratégia de amostragem. 

2.1 Norma Europeia 13725 

A Norma Europeia 13725 especifica um método para a determinação objectiva da 

concentração de odor de uma mistura gasosa odorífera através da olfactometria dinâmica 

que utiliza um painel de assessores como “sensor”. Para além da concentração de odor 

este método também é utilizado na determinação da taxa de emissão de odores 

libertados de fontes pontuais e de fontes em área. O primeiro objectivo desta norma é 

fornecer uma base comum para a avaliação de emissões de odor nos Estados Membros 

da União Europeia. 

Esta norma tem as seguintes aplicações: (a) medição da concentração mássica de 

substâncias odorantes puras, em g/m3; (b) medição da concentração de odor de 

substâncias puras, misturas definidas e não definidas de gases odorantes, em ouE/m3; (c) 

medição da taxa de emissão de misturas gasosas odoríferas, de fontes pontuais e de 

fontes em área, incluindo a pré-diluição durante a amostragem; (d) amostragem de 

misturas com humidade e temperatura elevadas; (f) e determinação da eficiência de 

instrumentos em fim de linha usados para reduzir a emissão de odores. 

A norma não é aplicável às seguintes situações: (a) medição de odores potencialmente 

libertados por partículas de sólidos odoríferos ou gotículas de fluidos odoríferos 
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suspensos nas emissões; (b) medição aplicada no caso de taxas de emissões variáveis; 

(c) medição da relação entre o estímulo do odor e a resposta do assessor, acima do 

limite de detecção (gráficos dose-resposta); (d) medição directa do tom hedónico ou do 

potencial de incómodo; (e) métodos de selecção do painel; (f) e avaliação de limites de 

reconhecimento e identificação. 

Para a análise das especificações da referida norma, é importante considerar as 

seguintes definições (ver Norma Europeia 13725): 

a) Amostra – é uma mistura gasosa odorífera que deve ser representativa do fluxo 

de gás a analisar e da qual se pretende determinar a concentração de odor; 

b) Limite de detecção da substância de referência – concentração de odor para a 

qual existe uma probabilidade de 0,5 de ser perceptível, pelo painel de 

assessores; 

c) Limite de detecção para uma qualquer amostra – é o factor de diluição aplicado a 

essa amostra para a qual existe uma probabilidade de 0,5 de ser perceptível, pelo 

painel de assessores; 

d) Factor de diluição – razão entre o caudal de amostra depois de diluída e o caudal 

de amostra sem diluição; 

e) D50 – dose de odorante que pode ser detectada, como um estímulo sensorial, por 

50% da população; 

f) Odorante – substância que estimula o sistema sensorial olfactivo de tal forma que 

é perceptível um odor; 

g) Painel de assessores – grupo de pessoas seleccionadas, avaliadas e qualificadas 

para avaliar as amostras de odor; 

h) Apresentação – é a apresentação de uma diluição a um assessor (ver Figura 2.2); 

i) Medição – apresentação de séries de diluições ao painel de assessores (ver 

Figura 2.2), necessárias para produzir dados suficientes para calcular a 

concentração de odor na amostra em causa; 

j) Operador – pessoa que opera o olfactómetro e que dá as instruções ao painel de 

assessores; 

k) Condições de referência ou normais – para olfactometria dinâmica, temperatura 

de 293 K e pressão atmosférica de 101,3 kPa; 
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l) Substância de referência – é aquela para a qual, um ou mais valores das suas 

propriedades são certificados através dum procedimento técnico válido; 

m) Teste – é um conjunto de observações das concentrações.

2.2 Unidade europeia de concentração de odor 

A unidade de medição utilizada na referida norma é a unidade europeia de concentração 

de odor por metro cúbico (ouE.m-3
N). Para a definir é necessário, em primeiro lugar, definir 

a Referência Mássica Europeia de Odor (EROM). 

A EROM é o valor de referência aceite para ouE que foi definido e determinado com base 

numa substância ou odorante de referência, o n-butanol. Sendo assim, a EROM 

corresponde à massa de substância de referência que quando evaporada em 1 m3 de 

gás de diluição em condições de referência, desencadeia uma resposta fisiológica D50

(limite de detecção), avaliada por um painel de assessores. Essa massa é de 123 µg de 

n-butanol que, então, quando evaporada em 1 m3 de gás de diluição em condições de 

referência, produz uma concentração de 0,040 µmol.mol-1 de n-butanol (que é igual a 

uma fracção volúmica de 0,040 ppm ou 40 ppb). 

A ouE é então definida como a quantidade de odorante (s) que, quando evaporada em 1 

m3 de gás de diluição, em condições de referência, desencadeia uma resposta fisiológica 

D50 num painel de assessores equivalente aquela que é desencadeada por uma EROM. 

Destas definições anteriores pode estabelecer-se uma relação entre a ouE da substância 

de referência e de uma qualquer mistura de odorantes, unicamente para o nível de 

respostas fisiológicas D50

1 EROM ≡ 123 µg n-butanol ≡ 1 ouE para qualquer mistura de odorantes. 

Sendo assim, as concentrações de odor de um qualquer gás ou mistura de gases 

odoríferos serão efectivamente expressas em termos de ‘massa equivalente de n-butanol’ 

e como múltiplos de uma ouE em 1 m3
N de gás de diluição. A concentração de odor 

também pode ser usada como concentração mássica equivalente de n-butanol (kg n-

butanol.m-3). 

2.3 Equipamento de olfactometria dinâmica 

O equipamento de olfactometria dinâmica, ou seja, o olfactómetro dinâmico, como o 

próprio nome indica, é o instrumento que realiza a diluição de uma amostra com gás de 
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diluição, conforme uma razão pré-definida (factor de diluição), e a apresenta a um painel 

de assessores através de dispositivos difusores (ver Figura 2.1). Sendo assim, o princípio 

de medição da concentração de odor baseia-se na apresentação da amostra diluída ao 

painel de assessores, variando a concentração através da diluição com gás de diluição, 

de forma a determinar o factor de diluição que desencadeie um estímulo olfactivo e por 

sua vez uma resposta fisiológica D50 (limite de detecção). De acordo com a definição 

apresentada na secção anterior, a concentração de odor correspondente ao limite de 

detecção é 1 ouE.m-3. 

Figura 2.1 – Esquema representativo do processo de olfactometria dinâmica 

O olfactómetro dinâmico, bem como todos os equipamentos utilizados neste processo 

devem ser constituídos por materiais com as seguintes características: ser inodoros, não 

adicionar odorantes à amostra a analisar, devem minimizar as interacções físicas com os 

componentes da amostra, devem ter baixa permeabilidade, de modo a reduzir as perdas 

da amostra causadas por difusão, e devem ter superfícies lisas. 

O gás de diluição ou neutro a utilizar deve ser inodoro, segundo a avaliação pelo painel 

de assessores e pelo operador, para que não interfira com a percepção do odor que está 

a ser analisado. Este gás pode ser ar tratado, através da remoção de material particulado 

e possíveis odores, ou azoto. Estes gases podem ser usados para as seguintes funções: 

diluir amostras de odorantes (ar), pré-diluir as amostras odoríferas (azoto ou ar), gás de 

diluição para substâncias de referência (azoto) e gás de referência sensorial na 

apresentação (ar), ou seja, é o gás apresentado com o qual pode ser comparada a 

amostra odorífera diluída. 

A calibração e a avaliação da conformidade com os critérios de qualidade do olfactómetro 

dinâmico devem ser realizadas através dum método analítico adequado, usando 

substâncias ou misturas de substâncias traçadoras. Estas substâncias devem ter 
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composição conhecida e uma ou mais propriedades, suficientemente bem estabelecidas 

para serem utilizadas nos processos de calibração ou avaliação dum método de medição. 

O método analítico utilizado na calibração deve assegurar que os resultados obtidos são 

válidos para as condições em que o equipamento vai ser usado e esta deve ser realizada 

regularmente com base no historial de desempenho do equipamento. No entanto, 

independentemente do historial, deve ser realizada pelo menos uma vez por ano. 

A norma indica que o monóxido de carbono (CO) é uma substância adequada para ser 

usada como traçador, nomeadamente na determinação dos factores de diluição, ou seja, 

na avaliação de desempenho mecânico do olfactómetro dinâmico (tempos de resposta, 

instabilidade e exactidão). 

O olfactómetro deve ter capacidade de produzir factores de diluição menores que 27 e, 

até pelo menos, 214. A gama entre os factores de diluição mínimo e máximo deve ser de 

pelo menos 213. 

A avaliação pelo painel de assessores realiza-se através da apresentação da amostra 

diluída, usando os dispositivos difusores do olfactómetro dinâmico que devem fornecer, 

cada um deles, um caudal de pelo menos 20 L.min-1. Para além disso a velocidade do 

gás à saída de cada difusor deve ser de pelo menos 0.2 m.s-1. 

2.4 Amostragem 

A amostra deve ser representativa do gás a analisar e deve ser tratada de forma 

apropriada, aquando da sua transferência para o laboratório de olfactometria dinâmica ou 

quando é armazenada num recipiente, para posterior análise. Normalmente, os 

recipientes utilizados na amostragem são sacos de Tedlar. É importante referir que se a 

amostra tiver material particulado este deve ser removido no decorrer da amostragem. 

A amostragem de misturas gasosas odoríferas pode ser realizada por dois métodos, a 

amostragem dinâmica ou directa e a amostragem para olfactometria retardada. O 

primeiro método de amostragem permite que a amostra seja canalizada directamente 

para o olfactómetro dinâmico sem necessidade de a armazenar num recipiente de 

amostras enquanto que, o segundo método de amostragem recolhe a amostra 

transferindo-a para um recipiente para ser analisada posteriormente. O primeiro método 

aplica-se a emissões com um nível de concentração constante durante a amostragem, e 

que sejam ou possam ser canalizadas (por exemplo emissões em chaminés). O segundo 

método pode ser aplicado a qualquer tipo de fontes, quer difusas quer pontuais, quando 
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não podem ser mantidas as condições necessárias para o painel de assessores e 

quando a concentração varia ao longo do tempo. 

A recolha da amostra para um saco pode ser realizada por dois métodos, o método do 

“princípio do pulmão” e o método da bombagem directa. O primeiro método consiste na 

colocação do saco da amostra num recipiente rígido, removendo o ar através duma 

bomba de vácuo. O vácuo no recipiente causa o enchimento do saco com um volume de 

amostra igual ao volume que vai sendo removido do recipiente. No segundo método, a 

amostra é bombeada directamente para o saco. 

No caso de haver possibilidade da amostra condensar durante a amostragem, aquando 

do seu armazenamento às condições ambientais, deve-se realizar uma pré-diluição, que 

pode ser de dois tipos, estática ou dinâmica. A pré-diluição estática é realizada através 

do enchimento do saco de volume conhecido com um volume conhecido de ar seco ou 

azoto, antes da amostragem. A pré-diluição dinâmica é realizada misturando a amostra 

com o gás de diluição no olfactómetro dinâmico. 

As amostras devem ser analisadas o mais rápido possível depois da amostragem não 

excedendo as 30h de intervalo entre a amostragem e a medição, dado que durante esse 

tempo pode ocorrer deterioração da amostra por diferentes processos (difusão, 

transformação química, etc.). 

2.5 Modos de apresentação ao painel de assessores 

Como foi referido anteriormente o princípio de medição baseia-se na apresentação da 

amostra ao painel de assessores, variando a concentração através da diluição com gás 

de diluição. A Figura 2.2 demonstra as apresentações de uma única medição. 



Desenvolvimento de um Olfactómetro Dinâmico 

Universidade de Aveiro 13

                
                

                          

 P1 P2 P3 P4 P5 P6         
Z1               

Z2              
Z3                

Z4               

Z5               
Z6              

One Round 

               

    One (single) measurement       

                

  P1             

 Z1    One presentation        

                
 Z1              One presentation series 

                
 Z1                       One set of presentation series

                

  P1      P6  P6  P6   

                    

                  

     

One  
dilution  
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Figura 2.2 – Diagrama dos termos utilizados descrevendo uma única medição (Norma Europeia (EN) 13725, 
2003). 

Como podemos verificar pela figura, uma série de diluições é uma sequência de diluições 

apresentadas a um membro do painel de assessores de forma a determinar o limite 

individual de detecção (ITE – Individual threshold estimate), ou seja, o limite de detecção 

de um assessor, estimado com base numa série de diluições. Por definição de limite de 

detecção é então determinada a concentração de odor. 

As diluições de uma série devem ser apresentadas em ordem ascendente ou aleatória de 

estímulo odorífero e é aconselhável que sejam realizadas pelo menos três séries, dado 

que o número de séries também influencia a repetibilidade dos resultados duma medição. 

No entanto, a primeira série é considerada preliminar devendo ser sempre rejeitada para 

o cálculo da concentração de odor dado que é realizada unicamente com o objectivo de 

One set of dilution series

P1….P6 panel members 

Z1….Z6 dilution factors 
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treinar e dar a conhecer o procedimento de medição da concentração de odor ao painel 

de assessores. 

Sendo assim, para que uma série de diluições seja considerada válida e para que os 

seus dados sejam considerados no cálculo da concentração de odor, estas têm que 

obedecer aos seguintes critérios: cada série de diluições deve produzir pelo menos duas 

respostas verdadeiras consecutivas para as duas apresentações com concentrações 

mais elevadas; se uma série de diluições inclui um branco (gás de diluição) e, mais do 

que 20% das respostas dos assessores são verdadeiras para essas apresentações, as 

respostas desses assessores devem ser excluídas do cálculo da concentração de odor. 

O Factor Step, ou seja, o factor que representa a diferença entre factores de diluição 

adjacentes, em cada série de diluições, deve estar entre 1,4 e 2,4 inclusive, e não deve 

ser alterado durante uma medição. Os factores de diluição resultantes duma calibração 

podem não ser exactamente iguais aos factores de diluição esperados, mas têm de ser 

conhecidos. 

Os assessores têm 15 segundos para avaliar os estímulos apresentados, no entanto 

quando as diluições da série são aleatórias esse tempo deve ser de pelo menos 30 

segundos. O intervalo de tempo entre séries de diluições deve ser de pelo menos 30 

segundos. 

Existem dois métodos de apresentação das séries de diluições aos assessores e 

avaliação da sua resposta. O método Sim/Não e o método da escolha forçada. O 

objectivo de qualquer um destes métodos é a determinação do ITE para cada assessor. 

Como foi referido anteriormente, este consiste no limite de detecção de um assessor 

estimado com base numa série de diluições e está relacionado com os dois factores de 

diluição para os quais a resposta do assessor passa de negativa (não) (Zi
-) para positiva 

(sim) (Zi
+). 

No método Sim/Não o assessor avalia a amostra que lhe é apresentada através de um 

dispositivo difusor, indicando se o odor é perceptível ou não (Sim/Não). Pode estar 

disponível um segundo dispositivo difusor que forneça gás de diluição de modo a que o 

assessor tenha uma referência. Neste método é incluído pelo menos um branco em todas 

as séries de diluições em posição aleatória. Das respostas dos assessores resulta um 

valor que é verdadeiro ou falso de acordo com a Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 – Resultados e respostas do painel de assessores para o modo Sim/Não (adaptado de Norma 
Europeia (EN) 13725, 2003) 

Resultado da escolha para os assessores Respostas 

NÃO (Negativa) FALSA 

SIM (Positiva) VERDADEIRA

No método da escolha forçada é apresentado ao assessor dois ou mais dispositivos 

difusores, um fornece o estímulo e os outros, o gás de diluição. A localização do estímulo 

em apresentações consecutivas é distribuída aleatoriamente pelos dois ou mais 

dispositivos difusores. Pede-se ao assessor para indicar qual das portas é a do estímulo

e se este tiver dúvidas é-lhe pedido para indicar um orifício qualquer. Em seguida 

questiona-se o assessor se a sua escolha foi uma suposição, uma suspeita ou uma 

certeza. Da combinação do resultado da escolha e do nível de certeza indicado a 

resposta é classificada como falsa ou verdadeira. Essa classificação é apresentada na 

Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 – Modo de classificação das respostas para o modo da escolha forçada (adaptado de Norma 
Europeia (EN) 13725, 2003) 

Resposta Resultado da escolha Certeza 

FALSA Incorrecta Suposição 

FALSA Correcta Suposição 

FALSA Incorrecta Suspeita 

FALSA Correcta Suspeita 

FALSA Incorrecta Certa 

VARDADEIRA Correcta Certa 

Neste método não é necessária a existência dum branco dado que é sempre fornecido 

um zero para referência. 
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2.6 Critérios de avaliação do painel de assessores 

O painel de assessores consiste num grupo de pessoas que são seleccionadas, 

avaliadas e qualificadas para avaliar as amostras odoríferas. Como foi referido 

anteriormente o painel de assessores é o “sensor” utilizado na olfactometria dinâmica. O 

painel de assessores deve ser constituído por pelo menos quatro pessoas. Na selecção e 

avaliação do painel de assessores é utilizada como substância de referência, o n-butanol. 

A selecção do painel consiste em determinar quais os assessores que apresentam 

qualidades olfactivas para serem membros do painel de assessores. Em primeiro lugar, 

para os assessores serem seleccionados devem obedecer a um código de 

comportamento estabelecido na referida norma. Deste código de comportamento é 

importante referir que cada assessor deve estar disposto a seguir um conjunto de 

instruções, que não é permitido fumar, comer ou beber (excepto água) antes e durante a 

medição, que não deve participar na medição se a sua percepção do cheiro estiver 

afectada e não deve comunicar as suas escolhas aos restantes membros. Deve-se 

assegurar que os assessores têm conhecimento de todas as condições referidas no 

código de comportamento, dado que os resultados dos testes são influenciados 

directamente pelo não cumprimento dessas condições. Para além disso devem conhecer 

os procedimentos da olfactometria dinâmica. 

Em segundo lugar, os assessores são avaliados através de uma medição com o n-

butanol, apresentando as séries de diluições por um dos métodos de apresentação 

referidos anteriormente, determinando o limite individual de detecção para o n-butanol 

(ITEn-butanol). Estas apresentações (j) são realizadas para cada assessor, em dias 

diferentes, com pelo menos um dia de intervalo entre as sessões, sendo determinados e 

registados pelos menos dez ITEn-butanol para cada assessor em cada sessão. A 

concentração do n-butanol (µ), na mistura gasosa (n-butanol mais gás de diluição) 

admitida no olfactómetro dinâmico, deve ser conhecida. 

Sendo assim, para seleccionar os membros para o painel de assessores, devem-se 

realizar os seguintes cálculos, a partir dos respectivos dez valores de (ITEn-butanol)j: 

1.  yj (nmol.mol-1) para cada apresentação j: 

( )
3

tan

10j
n bu ol j

y
ITE

μ
−

= ×       (2.1) 
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2. log10 de yj ; 

3. Média aritmética dos log10 de yj para n =10: 

( )10
1

log
n

j
j

ITE

y

y
n

==
∑

       (2.2) 

4. Desvio padrão das observações: 

( )
( )

2

1

1

n

ITEj
j

ITE

y y

s
n

=

−
=

−

∑
       (2.3) 

5. Antilogaritmo de ITEs : 

10 2,3ITES ≤         (2.4) 

6. Antilogaritmo de ITEy : 

0,020 10 0,080ITEy≤ ≤        (2.5) 

Para um assessor ser qualificado como membro do painel tem que obedecer aos critérios 

definidos nas equações 2.4 e 2.5. 

O historial de medição do painel de assessores deve ser actualizado e reavaliado sempre 

que é determinado um ITE para a substância de referência. A avaliação deve ser 

realizada através do cálculo dos critérios anteriores para os 10 a 20 ITEn-butanol mais 

recentes. Esta avaliação permite escolher potenciais membros para o painel de 

assessores ou excluir membros do painel que não obedeçam aos critérios. 

2.7 Cálculo da concentração de odor 

Segundo a norma e aplicando o método da olfactometria dinâmica, o cálculo da 

concentração de odor baseia-se na determinação dos ITE, para cada assessor estimado 

com base numa série de diluições. Esta estimativa baseia-se nos dois factores de 

diluição a partir dos quais a resposta do assessor passa de negativa (Zi
-) para positiva 

(Zi
+). A determinação da concentração de odor realiza-se de acordo com o procedimento 

seguinte: 
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1. ITEPi, média geométrica de Zi
- e Zi

+ do assessor Pi duma série de diluições, 

expresso como factor de diluição: 

Pi i iITE Z Z− += ⋅         (2.6) 

2. ITEZ , média geométrica dos ITEPi em que n = 10: 

1
n

ITE Pi
Pi

Z ITE
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠
∏        (2.7) 

3. (ΔZ)Pi, razão entre ITEPi e ITEZ , para cada assessor Pi: 

Se ITEPiITE Z≥ então ( ) Pi
Pi

ITE

ITE
Z

Z
Δ =

ou 

se ITEPiITE Z< então ( ) ITE

Pi
Pi

Z
Z

ITE
Δ = −

Este parâmetro deve obedecer ao critério: 

( )5 5
Pi

Z− ≤ Δ ≤

A resposta do assessor Pi é válida se obedecer ao critério anterior. Se isto se verificar 

para todos os assessores então o valor do limite de detecção do painel de assessores 

,ITE panZ  é dado por 

,ITE pan ITEZ Z=         (2.8) 

Dado que a concentração de odor (cod) correspondente ao limite de detecção é 1 ouE.m-3, 

por definição, esta é dada por 

3
, 1ITE panod Ec Z ou m= ×        (2.9) 

Se a resposta do assessor Pi não for válida, este é excluído da determinação da 

concentração de odor e os cálculos são todos refeitos, tendo em conta somente os ITEPi 

dos assessores ainda disponíveis. No entanto, notar que existe um número mínimo de 

assessores (pelo menos quatro) para que seja possível chegar à concentração de odor a 

partir dos resultados de uma série de diluições. 
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2.8 Critérios de qualidade de desempenho 

O requisito mais importante da referida norma relaciona-se com o critério de qualidade do 

desempenho do método de medição total. Este requisito é avaliado através dum ensaio 

de desempenho que tem como objectivo demonstrar e assegurar a conformidade com os 

critérios de qualidade. 

Os critérios de qualidade de desempenho são especificados para o equipamento de 

olfactometria dinâmica e para o laboratório onde esta se realiza. 

A referida norma considera que, se um laboratório obedece a todos os critérios de 

qualidade para uma substância de referência o mesmo acontece com outro tipo de 

substâncias. 

2.8.1 Equipamento de olfactometria dinâmica 

Os critérios de qualidade de desempenho do equipamento de diluição, ou seja, do 

olfactómetro dinâmico, são definidos em termos de exactidão (Ad) e de instabilidade (Id). 

Estes critérios aplicam-se tanto ao olfactómetro dinâmico propriamente dito como ao 

equipamento de pré-diluição. 

A avaliação da conformidade com os critérios de qualidade deve ser realizada usando 

substâncias ou misturas de substâncias traçadoras para todos os factores de diluição. 

Esta avaliação consiste no cálculo dos parâmetros de exactidão, que reflecte a 

veracidade (expressa como “bias”) e a precisão, a partir das concentrações obtidas para 

cada Zi aplicado ao traçador usado. São realizados cinco testes (i) e que se traduzem em 

pelo menos dez observações da concentração do traçador diluído (ci), sendo que a 

frequência de amostragem deve ser de pelo menos um valor de concentração em cada 

dez segundos. A concentração do traçador (µd) na mistura gasosa (traçador mais gás de 

diluição) admitida no olfactómetro dinâmico, deve ser conhecida. 

A instabilidade é calculada para cada teste i e para cada factor de diluição (critério de 

qualidade da diluição que ocorre) enquanto que a exactidão, em termos de veracidade e 

precisão, é obtida para cada factor de diluição. 

A partir das observações ci calculam-se um conjunto de dados para obter os parâmetros 

desejados. Esse conjunto de dados é obtido pela seguinte ordem: 
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1. Média aritmética das ci do teste i, para n observações: 

1
,

n

i
j

i d

c

y
n

==
∑

        (2.10) 

2. Desvio padrão das observações de cada teste i sI,d: 

( )
( )

2

,
1

, 1

n

i i d
i

I d

c y

s
n

=

−
=

−

∑
       (2.11) 

3. Instabilidade para cada teste i, Ii,d: 

,
,

,

1,96
100I d

i d
i d

s
I

y

⋅
= ×        (2.12) 

4. Instabilidade de cada factor de diluição, Id:

,
1

n

i d
i

d

I

I
n

==
∑

        (2.13) 

O olfactómetro dinâmico deve obedecer ao seguinte critério de qualidade para cada 

factor de diluição: 

5%dI ≤          (2.14) 

5. Média aritmética ,w dy  de yi,d: 

,
1

,

n

i d
i

w d

y

y
n

==
∑

        (2.15) 

6. Desvio padrão da repetibilidade instrumental sr,d: 

( )
( )

2

,,
1

, 1

n

w di d
i

r d

y y

s
n

=

−
=

−

∑
       (2.16) 
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7. Limite de repetibilidade instrumental rd: 

A precisão é expressa como o limite de repetibilidade rd, sendo calculado por 

,2d r dr t s= ⋅ ⋅         (2.17) 

8.  “Bias” da diluição, dw,d: 

A veracidade é expressa como o “bias” da diluição dw,d, sendo calculada por: 

,, w dw d dd y μ= −         (2.18) 

9. Factor estatístico para o cálculo da exactidão Aw,d, com n = 5: 

,
1

2w dA
n

=
⋅

        (2.19) 

10. Intervalo de 95% de confiança: 

, , , , ,w d w d d w d w d w d dd A r d A rδ− ⋅ ≤ ≤ + ⋅      (2.20) 

11. Exactidão Ad: 

( ), ,w d w d d
d

d

d A r
A

μ
+ ⋅

=        (2.21) 

e deve obedecer à seguinte condição: 

0,20dA ≤          (2.22) 

2.8.2 Laboratório 

O critério de qualidade de desempenho de um laboratório, onde se realizam ensaios de 

olfactometria dinâmica, é definido para o parâmetro de exactidão (Aod), que reflecte a 

veracidade e a precisão. 

A avaliação da conformidade com os critérios de qualidade baseia-se na realização de 

uma medição de concentração de odor utilizando a substância de referência, o n-butanol. 

Para o efeito é usado o equipamento de diluição e o painel de assessores conforme os 

requisitos da norma. Esta avaliação consiste no cálculo dos parâmetros de exactidão, 

que reflecte a veracidade (expressa como “bias”) e a precisão, a partir das concentrações 

de odor obtidas para o n-butanol, sob condições de repetibilidade. Esta avaliação, deve 

ser realizada tendo em conta o historial de desempenho do laboratório, no entanto, 
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independentemente disso, deve ser realizada pelo menos uma vez por ano. Para o 

cálculo dos parâmetros são utilizadas pelo menos dez concentrações de odor do n-

butanol (cod,i), obtidas nos doze meses mais recentes. A concentração do n-butanol (µ), 

na mistura gasosa (n-butanol mais gás de diluição) admitida no olfactómetro dinâmico, 

deve ser conhecida. 

A partir das concentrações de odor consideradas calculam-se então um conjunto de 

dados para obter o parâmetro desejado, pela seguinte ordem: 

1. yi em nmol.mol-1: 

3

,

10i
od i

y
c

μ= ×         (2.23) 

2. log10 de yi ; 

3. Média aritmética wy  dos log10 dos yi: 

( )10
1

log
n

i
i

w

y

y
n

==
∑

       (2.24) 

4. Desvio padrão da repetibilidade para o laboratório sr: 

( )
( )

2

1

1

n

wi
i

r

y y

s
n

=

−
=

−

∑
       (2.25) 

5. Limite de repetibilidade r: 

A precisão é expressa como o limite de repetibilidade r, sendo calculado por: 

2 rr t s= ⋅ ⋅         (2.26) 

e deve obedecer a uma das seguintes condições  

0,477r ≤          (2.27) 

10 3r ≤          (2.28) 

6.  “Bias” do laboratório dw: 

A veracidade é expressa como o “bias” do laboratório sendo calculado por: 

wwd y μ= −         (2.29) 
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7. Factor estatístico para o cálculo da exactidão Aw para n = 10: 

1
2wA

n
=

⋅
        (2.30) 

8. Intervalo de 95% de confiança: 

w w w w wd A r d A rδ− ⋅ ≤ ≤ + ⋅       (2.31) 

9. Exactidão Aod: 

( ), 0,217o d w w dA d A r= + ⋅ ≤       (2.32) 

e deve obedecer à seguinte condição: 

, 0,217o dA ≤         (2.33) 

No caso da avaliação da conformidade dos critérios de desempenho de um laboratório 

com substâncias que não são de referência, não é válido nenhum valor de referência 

aceite o que faz com que não seja possível avaliar a veracidade da medição. Para estas 

substâncias a exactidão é avaliada considerando a comparação entre um número 

adequado de laboratórios que analisem as amostras de forma idêntica. Desta 

comparação é obtido um valor de referência µ que é considerado a melhor estimativa, a 

partir da média geométrica das concentrações de odor, de todos os laboratórios. A partir 

daqui pode-se calcular a exactidão da mesma forma que para a substância de referência. 

Para avaliar a veracidade (expressa como “bias”) e a precisão (expressa como 

reprodutibilidade) entre laboratórios, com substâncias que não são de referência, as 

medições devem ser executadas com amostras idênticas e sob condições de 

reprodutibilidade. A reprodutibilidade é uma medida para a qualidade dos resultados dos 

testes quando comparados os resultados de laboratórios diferentes. Devem ser obtidos 

pelo menos dez resultados dos testes e os cálculos são realizados da mesma forma que 

para substâncias de referência. 

A versão da norma europeia 13725 publicada em 2003 apresenta dois erros a saber: i) 

Tabela D.1 e Tabela E.1, nas 2ª e 3ª linhas deve ler-se nmol.mol-1; e ii) Anexo E, na 

expressão 43 deve ler-se 0,020 10 0,080ITEy≤ ≤ (Matos et al., 2007). 
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3 Modelo de diluição aplicado na olfactometria dinâmica 

A olfactometria dinâmica é uma metodologia destinada à avaliação de odores de 

amostras que são sujeitas a diferentes diluições com gás de diluição. Assim, esta 

metodologia inclui um processo de diluição que se baseia num modelo de diluição

desenvolvido a partir do balanço mássico em nós de mistura. 

De acordo com a norma, o olfactómetro dinâmico deve oferecer aos assessores misturas 

em que sejam observados factores de diluição múltiplos de 2 menores que 27 até pelo 

menos 214, com gama de pelo menos 213 entre o factor de diluição mínimo e máximo (ver 

secção 2.3). Para esse efeito foi criado um processo de diluição que permitisse gerar os 

factores de diluição dentro dessa gama de diluição.

Para o cálculo dos factores diluição, faz-se uso de um modelo de cálculo baseado na 

observação dos diferentes caudais envolvidos no processo de diluição. Estas diluições 

baseiam-se no modelo de diluição explicado na secção 3.2. 

Os processos de diluição são também correntes em aplicações instrumentais ligadas à 

calibração dinâmica de sensores de composição e de dispositivos de medida de caudais 

de grande capacidade através do uso de traçadores. Neste âmbito, o modelo 

desenvolvido foi aplicado na calibração dinâmica de sensores de caudal mássico de 

grande capacidade para os quais não estava disponível nenhum instrumento calibrador, a 

partir da respectiva resposta para diferentes caudais e da leitura da concentração num 

determinado componente gasoso que funciona como traçador. 

3.1 Factor de diluição de um estágio 

De acordo com a referida norma define-se por factor de diluição de um dado estágio i, 

num processo de diluição, como a razão entre o caudal volumétrico de mistura à saída do 

estágio i (dado pela soma dos caudais volumétricos da amostra (A) e do gás de diluição 

(D), à entrada do estágio) e o caudal de amostra (A) à entrada do mesmo estágio i, ou 

seja

Ai Di
i

Ai

Gv Gv
Z

Gv
+

=         (3.1) 
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3.2 Modelo de diluição 

No âmbito do trabalho desenvolvido, a diluição é um processo caracterizado por uma 

mistura perfeita, instantânea, sem reacção química ou mudança de fase, em estado 

estacionário. Nestas circunstâncias a equação da continuidade em torno de um nó de 

mistura permite escrever as equações de balanço mássico para a mistura e para cada 

componente da mistura. 

Figura 3.1 – Esquema do modelo de diluição 

Assim, dada uma mistura de M-1 caudais mássicos de gás (Gmj, j = 1,2,..M-1) em 

paralelo, de acordo com a Figura 3.1, com as respectivas composições molares num total 

de N componentes (yij, i = 1,2,..N), o caudal mássico da mistura resultante M é dado por 

1

1

M

M j
j

Gm Gm
−

=

=∑         (3.2) 

e o balanço mássico a cada componente i da mistura de N componentes, é dado por  

1

1

M

iM ij
j

Gm Gm
−

=

=∑         (3.3) 

Admitindo a aproximação dada pela equação dos gases perfeitos, a equação anterior 

pode escrever-se 
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1

* *
1

M
j ij GiM iM Gi

jM j

P Gv MP Gv M

R T R T

−

=

=∑       (3.4) 

e se se admitir que a mistura ocorre em condições isotérmicas e isobáricas, então o 

caudal volumétrico de cada componente i da mistura final M é dado por 

1

1

M

iM ij
j

Gv Gv
−

=

=∑         (3.5) 

ou seja  

1

1

M

M iM j ij
j

Gv y Gv y
−

=

=∑        (3.6) 

ou ainda 

1

1

M
j ijM iM

GM Gjj

Gm yGm y

M M

−

=

=∑        (3.7) 

em que 

1

N

GM iM Gi
i

M y M
=

=∑         (3.8) 

e 

1

1
N

iM
i

y
=

=∑          (3.9) 

em que a massa molar da jésima mistura gasosa é dada por 

1

N

Gj ij Gi
i

M y M
=

=∑         (3.10) 

e 

1

1
N

ij
i

y
=

=∑          (3.11) 

Reescrevendo a equação 3.7, vem: 

1

1

1

1 M
j ijiM

N
M Gjj

iM Gi
i

Gm yy

Gm M
y M

−

=

=

= ∑
∑

      (3.12) 
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Repare-se que o segundo membro é conhecido nas respectivas variáveis (caudais 

mássicos, composição e massa molar), ou seja, 

1

1
1

1

1 M
j ij

i M
Gjj

j
j

Gm y
b

M
Gm

−

−
=

=

= ∑
∑

       (3.13) 

isto é, para o iésimo componente da mistura M, vem: 

1

iM
iN

iM Gi
i

y
b

y M
=

=

∑
        (3.14) 

ou rearranjando, vem para o iésimo componente da mistura dos diferentes M-1 caudais 

1

N
iM

iM Gi
i i

y
y M

b =

=∑         (3.15) 

A equação anterior pode ser reescrita sob a forma de um sistema de equações NxN em 

que a última equação é dada pela equação 3.9, ou seja, 

1 1 2 2
1

1 1 2 2
2

1 1 2 2 1 1,
1

1 2 1, ,

1
0

1
0

1
... 0

1

M M N NM

M M N NM

M M N N M N NM
N

M M N M N M

M y M y M y
b

M y M y M y
b

M y M y M y M y
b

y y y y

− −
−

−

⎧ ⎫⎛ ⎞
− + + + =⎪ ⎪⎜ ⎟

⎝ ⎠⎪ ⎪
⎪ ⎪⎛ ⎞⎪ ⎪+ − + + =⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎪ ⎪⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪⎛ ⎞⎪ ⎪+ + + − + =⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎪ ⎪

+ + + + =⎪ ⎪
⎪ ⎪
⎪ ⎪⎩ ⎭

L

L

L

L

  (3.16) 

Trata-se de um sistema de N equações lineares e N incógnitas, que se resolve pelos 

métodos clássicos e que determina a composição molar da mistura M (yiM). 

No caso particular do gás de diluição se encontrar rigorosamente livre do componente 

odorante que existe na amostra (digamos j = 1) então a mistura final M pode ser 

entendida como composta por dois componentes: o odorante (O) e o gás de diluição (A). 

Assim se a composição da amostra odorante em termos de fracção molar for dada por 

yO1, então a fracção molar da mistura não odorante na amostra 1 é dada por 

1 11A Oy y= −         (3.17) 
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Para o gás de diluição (j = 2 a M-1) na ausência total de odorante (yOj = 0) a composição 

é dada por yAj = 1. 

Nestas circunstâncias, o caudal volumétrico total é dado por 

1

1

M

M j
j

Gv Gv
−

=

=∑         (3.18) 

e o caudal volumétrico de gás odorante dado por 

1 1OM M Oy Gv y Gv=        (3.19) 

Resolvendo a equação anterior vem 

1

1

O M

OM

y Gv
y Gv

=         (3.20) 

que é exactamente o factor de diluição indicado na equação 3.1. 

Daqui se depreende que a definição de factor de diluição indicado na referida norma é 

válido no caso do gás de diluição se encontrar rigorosamente livre do componente 

odorante que existe na amostra 1. 

O modelo de diluição desenvolvido para o olfactómetro dinâmico neste trabalho faz uso 

da metodologia geral exposta, não se restringindo ao caso particular atrás demonstrado. 

3.3 Modelo de diluição dinâmica 

O modelo de diluição usado no âmbito desta tecnologia foi apresentado na secção 

anterior e permite gerar os factores de diluição em função dos caudais que atravessam o 

olfactómetro dinâmico. 

O processo de diluição que foi concebido para gerar os factores de diluição pretendidos 

dentro da gama especificada inclui três fases em série: uma diluição simples por adição 

de caudais distintos (fase A), uma diluição por estágios em série em número variável 

(fase B) e ainda uma diluição simples permanente (fase C). 

Admitindo condições de temperatura e pressão idênticas para todos os sensores de 

caudal, os factores de diluição são calculados através dos balanços mássicos às 

diferentes fases de diluição do olfactómetro dinâmico. 
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Na Figura 3.2. é apresentado um desenho esquemático de suporte ao modelo de 

diluição. Para a concepção deste modelo de diluição dinâmica consideraram-se os 

seguintes pressupostos: 

a) Ai Biy y= ; 

b) Ei Diy y= ; 

c) 1Di DiGv Gv− = ; 

d) Ei AiGv Gv=

Figura 3.2 – Esquema das diferentes fases de diluição do olfactómetro dinâmico 
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3.3.1 Fase A 

Na fase A ocorrem diluições por adição de um entre quatro caudais distintos de dois 

gases, o gás de diluição e a amostra/traçador/n-butanol/AirS. No entanto desta fase sai 

um caudal sempre constante que é admitido na fase B. Esta fase está esquematizada na 

Figura 3.3. 

Figura 3.3 – Esquema da fase A do olfactómetro dinâmico 

Considerando que todos os fluxos de entrada e saída estão à mesma temperatura e 

pressão, a equação de balanço mássico é dada por 

1Ci Bi DiGv Gv Gv −+ =        (3.21) 

e o factor de diluição é dado por definição, por 

1Di
Di

Ci

Gv
Z

Gv
−=         (3.22) 

ou seja, 

Ci Bi
Di

Ci

Gv Gv
Z

Gv

+
=        (3.23) 

Reescrevendo a equação 3.21, fica 

( ) 1Ci Ci Bi Bi Ci Bi DiGv y Gv y Gv Gv y −⋅ + ⋅ = + ⋅     (3.24) 

ou seja, 

( ) ( )1 1Ci Di Ci Bi Bi DiGv y y Gv y y− −⋅ − = ⋅ −     (3.25) 

ou seja, 

1

1

Di Ci
Bi Ci

Bi Di

y y
Gv Gv

y y
−

−

−
=

−
       (3.26) 
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Substituindo a equação 3.26 na equação 3.23 fica 

1

1

Di Ci
Ci Ci

Bi Di
Di

Ci

y y
Gv Gv

y y
Z

Gv

−

−

−+
−=       (3.27) 

ou seja, o factor de diluição ZDi é dado por 

1

Ci Bi
Di

Di Bi

y y
Z

y y−

−
=

−        (3.28) 

No caso do traçador estar ausente do gás de diluição ( 0Biy = ), o factor de diluição da 

fase A é dado por 

1

Ci
Di

Di

y
Z

y −

=         (3.29) 

3.3.2 Fase B 

Na fase B ocorre uma diluição por estágios em série. Em cada estágio Gi são admitidas 

duas misturas gasosas, o gás de diluição (AirS) e uma amostra resultante do estágio 

anterior (Gi-1), com a excepção do primeiro estágio em que a amostra provém da fase A. 

Trata-se de um processo de diluição em série (cascata) em que, variando o número de 

estágios, se faz variar o factor de diluição. Esta mistura é admitida na fase C. A fase B 

está esquematizada na Figura 3.4. 

Figura 3.4 – Esquema da fase B do olfactómetro dinâmico 

Considerando que todos os fluxos de entrada e saída estão à mesma temperatura e 

pressão, a equação de balanço mássico é dada por: 
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1Ai Di Ei DiGv Gv Gv Gv−+ = +       (3.30) 

e o factor de diluição para o estágio Gi é dado, por definição, por 

1

Di Ei
Gi

Di

Gv Gv
Z

Gv −

+
=        (3.31) 

Se o caudal de gás odorante que é admitido ao estágio Gi for idêntico ao caudal de gás 

odorante que é cedido ao estágio seguinte, ou seja 

1Di DiGv Gv− =         (3.32) 

resulta que  

Ai EiGv Gv=         (3.33) 

o que permite escrever 

1

1

Di Ai
Gi

Di

Gv Gv
Z

Gv
−

−

+
=        (3.34) 

Para um qualquer componente, da mistura que sai do estágio Gi vem  

Ei Diy y=          (3.35) 

e a equação de balanço mássico do composto i é dada por 

( )1 1 1Ai Ai Di Di Di Ai DiGv y Gv y y Gv Gv− − −⋅ + ⋅ = ⋅ +    (3.36) 

Tendo em conta a equação 3.33 então a equação anterior pode ser dada por  

( ) ( )1 1Di Di Di Ai Di AiGv y y Gv y y− −⋅ − = ⋅ −     (3.37) 

ou seja 

1
1

Di Di
Ai Di

Di Ai

y y
Gv Gv

y y
−

−
−

=
−

       (3.38) 

Substituindo a equação 3.38 na equação 3.34 fica 

1
1 1

1

Di Di
Di Di

Di Ai
Gi

Di

y y
Gv Gv

y y
Z

Gv

−
− −

−

−+
−=      (3.39) 

ou seja, o factor de diluição ZGi pode ser dado por 
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1Di Ai
Gi

Di Ai

y y
Z

y y
− −

=
−

       (3.40) 

No caso do traçador estar ausente do gás de diluição ( 0Aiy = ), o factor de diluição do 

estágio i é dado por 

1Di
Gi

Di

y
Z

y
−=         (3.41) 

Considerando dois estágios sucessivos Gi e Gi+1 o balanço mássico global é dado por 

1

1 1 1

Di Ai Di Ei

Di Ai Di Ei

Gv Gv Gv Gv

Gv Gv Gv Gv

−

+ + +

+ = +⎧
⎪
⎨
⎪ + = +⎩

     (3.42) 

com  

1

1

1
1

Di Ai
Gi

Di

Di Ai
Gi

Di

Gv Gv
Z

Gv

Gv Gv
Z

Gv

−

−

+
+

+⎧ =⎪
⎪⎪
⎨
⎪ +⎪ =
⎪⎩

       (3.43) 

Dado que Ei Diy y=  e 1 1Ei Diy y+ += , neste caso as equações 3.43 para dois estágios são 

dadas por 

1 1

1 1 1 1 1

Di Di Ai Ai Di Di Ei Di

Di Di Ai Ai Di Di Ei Di

Gv y Gv y Gv y Gv y

Gv y Gv y Gv y Gv y

− −

+ + + + +

⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅⎧
⎪
⎨
⎪ ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅⎩

  (3.44) 

No caso de serem identificados os caudais de cada estágio para o estágio seguinte 

1 1Di Di DiGv Gv Gv− += =       (3.45) 

e serão identificados os caudais de diluição em cada estágio 

1Ai AiGv Gv +=         (3.46) 

então  

Ei AiGv Gv=         (3.47) 

e 
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1 1Ei AiGv Gv+ +=         (3.48) 

Então a equação de balanço mássico para qualquer espécie traçadora em dois estágios 

é dada por 

( ) ( )

( ) ( )

1 1

1 1 1

Di Di Di Ai Di Ai

Di Di Di Ai Di Ai

Gv y y Gv y y

Gv y y Gv y y

− −

+ + +

⎧ ⋅ − = ⋅ −
⎪
⎨
⎪ ⋅ − = ⋅ −⎩

    (3.49) 

ou seja 

( )
( )

( )
( )

1
1

1
1

1

Di Di
Ai Di

Di Ai

Di Di
Ai Di

Di Ai

y y
Gv Gv

y y

y y
Gv Gv

y y

−
−

+
+

+

⎧ −
=⎪ −⎪

⎪
⎨
⎪ −⎪ =
⎪ −⎩

      (3.50) 

Mas como por definição 

1

1

Di Ai
Gi

Di

Gv Gv
Z

Gv
−

−

+
=        (3.51) 

e 

1
1

Di Ai
Gi

Di

Gv Gv
Z

Gv
+

+
+

=        (3.52) 

Por substituição das equações 3.50 os factores de diluição ficam 

1Di Ai
Gi

Di Ai

y y
Z

y y
− −

=
−        (3.53) 

e 

1
1

Di Ai
Gi

Di Ai

y y
Z

y y+
+

−
=

−        (3.54) 

Resolvendo a equação 3.53 em ordem a Di Aiy y− fica 

1Di Ai
Di Ai

Gi

y y
y y

Z
− −

− =        (3.55) 

e substituindo na equação 3.54 fica 
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1
1

1

1 Di Ai
Gi

Gi Di Ai

y y
Z

Z y y
−

+
+

−
=

−        (3.56) 

ou seja, o factor de diluição conjunto dos dois estágios Gi e Gi+1 vem dado por 

1
1

1

Di Ai
Gi Gi

Di Ai

y y
Z Z

y y
−

+
+

−
⋅ =

−       (3.57) 

No caso do traçador estar ausente do gás de diluição ( 0Aiy = ) o factor de diluição dos 

dois estágios Gi e Gi+1 em série é dado por 

1
1

1

Di
Gi Gi

Di

y
Z Z

y
−

+
+

⋅ =        (3.58) 

No caso de três e quatro estágios em série, os factores de diluição, em condições 

idênticas de caudais, poderão ser estimados de forma equivalente. 

3.3.3 Fase C 

Na fase C ocorre uma diluição simples permanente. Nesta são admitidas duas misturas 

gasosas, a mistura diluída de uma série de estágios da fase B e o gás de diluição (AirA) 

que irá diluir novamente essa mistura. Esta por sua vez é apresentada ao painel de 

assessores. Esta fase é considerada uma diluição simples permanente porque os 

caudais, tanto da mistura diluída vinda da fase B como do gás de diluição, são iguais, 

independentemente do nível de diluição seleccionado. Sendo assim o factor de diluição 

desta fase permanece inalterado. Esta fase está esquematizada na Figura 3.5. 

Figura 3.5 – Esquema da Fase C do olfactómetro dinâmico 

Considerando que todos os fluxos de entrada e saída estão à mesma temperatura e 

pressão, a equação de balanço mássico é dada por  

Ei Gi SiGv Gv Gv+ =        (3.59) 
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e o factor de diluição é dado, por definição, por 

Si
Vi

Ei

Gv
Z

Gv
=         (3.60) 

ou seja, 

Ei Gi
Vi

Ei

Gv Gv
Z

Gv
+

=        (3.61) 

Reescrevendo a equação 3.59, fica 

( )Ei Ei Gi Gi Ei Gi SiGv y Gv y Gv Gv y⋅ + ⋅ = +     (3.62) 

ou seja, 

( ) ( )Ei Ei Si Gi Si GiGv y y Gv y y− = −      (3.63) 

ou ainda, 

Ei Si
Gi Ei

Si Gi

y y
Gv Gv

y y
−

=
−

       (3.64) 

Substituindo a equação 3.64 na equação 3.61 fica 

Ei Si
Ei Ei

Si Gi
Vi

Ei

y y
Gv Gv

y y
Z

Gv

−+
−

=       (3.65) 

ou seja, o factor de diluição Zv é dado por 

Ei Gi
Vi

Si Gi

y y
Z

y y
−

=
−

        (3.66) 

No caso do traçador estar ausente do gás de diluição ( 0Giy = ), o factor de diluição da 

fase C é dado por 

Ei
Vi

Si

y
Z

y
=          (3.67) 

3.4 Modelo de cálculo dos factores de diluição 

A avaliação de desempenho do olfactómetro dinâmico passa então por verificar os 

factores de diluição através do uso de traçadores e confrontá-los com os valores 

calculados em função dos caudais. 
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Para efeitos de projecto e avaliação do olfactómetro dinâmico e, tendo em conta as 

especificações de diluição, nomeadamente a gama de diluição, foi concebido um 

programa em Excel (e o programa OLFDIL) que implementam o modelo de diluição atrás 

referido. Este programa foi aplicado ao dimensionamento dos caudais necessários (ou 

cálculo das concentrações) e permitiu conceber algumas soluções que foram 

implementadas ao nível dos diferentes processos de diluição utilizados. 

Assim para o conjunto de fases de diluição A, B e C, o factor de diluição total do 

olfactómetro dinâmico em relação ao componente i é dado por 

1

j

i Di Gij Vi
i

Z Z Z Z
=

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∏        (3.68) 

em que j pode ser 1, 2, 3 ou 4. 

Considerando os pressupostos e as condições de serviço propostas, fica demonstrado 

que é possível em termos teóricos obter os factores de diluição desejados com base no 

conceito tecnológico utilizado (ver anexo A). 
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4 Equipamento de olfactometria dinâmica 

O equipamento de olfactometria dinâmica desenvolvido de acordo com as especificações 

da Norma Europeia 13725 e tem como princípio base de funcionamento processos de 

diluição em série estabilizados e pré-regulados de modo a permitir o acesso às diferentes 

diluições previstas na referida norma de uma forma simples, rápida e reprodutível. Para o 

efeito da operação do olfactómetro dinâmico, tendo em conta não só a realização das 

medidas de olfactometria dinâmica propriamente ditas mas também todas as tarefas de 

calibração de sensores, ajuste, avaliação e validação do olfactómetro, do laboratório e 

dos assessores, é indispensável o papel de um sistema de controlo, amostragem e 

aquisição automática de dados. 

4.1 Evolução do olfactómetro 

O primeiro dispositivo destinado à olfactometria dinâmica (Teixeira, 2005) era constituído 

por um controlador de caudal mássico, três rotâmetros em paralelo e válvulas de 

regulação de caudal (ver Figura 4.1). De acordo com o autor, este sistema permitia obter 

diluições na gama de diluição especificada na norma. No entanto durante a calibração e 

ensaio do equipamento verificou que, devido à sua dependência das pressões a 

montante de cada nó de diluição e às grandes perdas de carga geradas no circuito dos 

gases, este sistema era muito instável. 

Figura 4.1 – Esquema do sistema de diluição com rotâmetros (Teixeira, 2005) 
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A necessidade de implementar um sistema de diluições mais robusto, levou à construção 

de um olfactómetro com um sensor de caudal mássico, uma cascata de venturis e 

válvulas de regulação de caudal (ver Figura 4.2). Este sistema permitiu obter uma gama 

de diluição de 24 a 215. Esta gama de diluição não estava conforme o requisito 

especificado na norma dado que o intervalo entre a diluição mínima e máxima era de 211

apenas. 

Tanto a primeira versão do olfactómetro como a segunda basearam-se num processo de 

diluição em cascata envolvendo uma série de até quatro diluidores (cada diluidor deveria 

ter capacidade para diluir 16 vezes) devendo no final dispor a mistura gasosa odorífera 

aos quatro assessores em simultâneo (20 L.min-1 por assessor) num total de 80 L.min-1. 

Figura 4.2 – Esquema do olfactómetro dinâmico (Teixeira, 2005) 

4.2 Olfactómetro dinâmico actual  

A actual versão do olfactómetro dinâmico (ver Figura 4.3) baseia-se na mesma ideia de 

base das versões anteriores, ou seja, no processo de diluição por estágios em série. No 

entanto, o conceito de diluição deste olfactómetro dinâmico faz uso ainda de uma diluição 

simples permanente e de uma diluição simples por adição de caudais distintos. 

Para o efeito do controlo e avaliação das condições de operação do equipamento, este 

foi dotado de dispositivos de medida dum conjunto de variáveis identificadas no âmbito 

dos seguintes processos: de controlo (pressão, depressão, temperatura, caudais, etc.), 

de ensaio e calibração de sensores de composição e caudal, de medida da concentração 

de odor (concentração, factores de diluição, etc.), de selecção e avaliação de assessores 

e de avaliação de desempenho, tanto do olfactómetro dinâmico como do laboratório. Para 
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o referido efeito foram investigados um conjunto de sensores que permitissem a leitura 

das variáveis do processo bem como a respectiva resposta para as diferentes 

concentrações ou gamas de leitura de interesse para os processos. 

O olfactómetro dinâmico é então constituído por um sistema pneumático de preparação, 

acondicionamento, mistura, diluição e distribuição de gases ao painel de assessores, um 

sistema de sensores (temperatura, pressão atmosférica, composição gasosa e de 

caudal), um sistema de controlo, amostragem e aquisição automática de dados e um 

conjunto de programas de tratamento de dados. O sistema electrónico de controlo, 

amostragem e aquisição automática de dados usado neste trabalho inclui o equipamento 

(hardware) por um lado e a programação (software) por outro. 

Figura 4.3 – Olfactómetro dinâmico actual e o sistema electrónico 

4.3 Sistema pneumático 

O sistema pneumático do olfactómetro dinâmico diz respeito à infra-estrutura de suporte 

e regulação de pressão e caudal de gases ou vapores usados nos processos de 

calibração dos diferentes sensores, de avaliação e de medida da concentração (gás de 

diluição, gás de calibração, gás traçador ou amostra). 
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Os circuitos pneumáticos foram construídos a partir de tubo semi-rígido em plástico de 

6x4mm para gases, de tubo plástico flexível de 10mm para AirS e ainda tubo semi-rígido 

em plástico de 12x10mm para a exaustão de misturas resultantes das diferentes fases de 

diluição. 

As ligações entre diferentes componentes foram construídas com acessórios do tipo 

rápido em material misto plástico-metálico para roscas (1/4’’ e 1/8” BSP), válvulas 

direccionais de regulação de caudal do tipo banjo, nas mesmas medidas anteriores, 

electroválvulas (1/4’’ e 1/8’’ BSP) e selectores de comando pneumático e 

electropneumático (válvulas de “gaveta” de baixa perda de carga) que permitem a 

selecção automática dos diferentes tipos de gases (gás de calibração, gás de diluição e 

amostra). 

Tendo em vista aumentar a compacidade do olfactómetro foi concebido um conjunto de 

colectores e distribuidores de gás, que serviram também para suportar directamente 

alguns dos elementos activos e passivos do circuito pneumático. 

Dado que a substância de referência a utilizar na olfactometria é o n-butanol, foi 

construído um dispositivo destinado a suportar a preparação de vapores para a sua 

evaporação e arraste com gás de diluição, para ser operado no âmbito deste circuito 

pneumático. Trata-se de um vaso estanque em aço inoxidável com cerca de 300 cm3 de 

capacidade. A tampa do vaso suporta um acessório para a colocação de um sensor de 

temperatura (termopar) no interior do vaso, uma entrada de gás, ligada a um dispositivo 

difusor mergulhado no líquido destinado ao desenvolvimento de micro-bolhas de gás 

(tendo em vista atingir a condição de saturação do vapor no gás à saída do vaso), e uma 

saída. Embora pudesse ser possível termoestatizar o vaso, optou-se por manter e operar 

o vaso à temperatura ambiente. 

À saída do ventilador, a amostra é distribuída aos assessores através de um dispositivo 

de quatro saídas horizontais e perpendiculares entre si com 32 mm de diâmetro que 

obedece ao critério da velocidade do gás à saída de cada difusor (ver secção 2.3). 

A medida da composição das misturas gasosas, nomeadamente de gás traçador, foi 

efectuada com sensores de CO2. Para suportar mecanicamente estes sensores e 

efectuar a respectiva ligação pneumática ao circuito de gás foram construídas células de 

fluxo contínuo em aço inoxidável. Cada uma das células dispõe de um restritor para a 

regulação do caudal de gás. A amostragem da composição gasosa dispõe de um circuito 

próprio de comando por electroválvulas. O circuito de amostragem da mistura ao nível 

dos dispositivos difusores para os assessores necessita de uma bomba de diafragma, 



Desenvolvimento de um Olfactómetro Dinâmico 

Universidade de Aveiro 43

enquanto que as restantes amostras dispõem de pressão adequada para atingir o sensor 

de CO2. 

4.3.1 Gases 

Os gases usados nos diferentes processos do olfactómetro dinâmico incluem: (a) um 

conjunto de gases puros em garrafas disponíveis no laboratório, (b) gases disponíveis em 

linha a partir da rede de gases puros que serve o laboratório; (c) e ainda de AirS da rede 

que serve o laboratório. As especificações dos diferentes gases usados vêm indicadas na 

Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Especificações dos gases usados 

Gás Referência Composição Massa molar 
(g/mol) Fonte Fornecedor

Dióxido de carbono CO2 N48 99,998%CO2 44,01 Garrafa AirLiquide 

Azoto N2 N45 99,995% N2 28,02 Rede/Garrafa AirLiquide 

Ar comprimido 
seco 

AirS 

20,95% O2 

78,07% N2 

0,93% Ar 

0,049% CO2

28,97 Compressor/rede DAOUA 

Ar atmosférico 
limpo 

AirA 

20,95% O2 

78,08% N2 

0,93% Ar 

0,045% CO2

28,84 Ar ambiente - 

Para a avaliação do modelo de diluição e das características de resposta do olfactómetro 

dinâmico (critérios de qualidade de desempeno) a norma prevê o uso do CO (monóxido 

de carbono) como gás traçador. No entanto, por razões de segurança e de 

disponibilidade de sensores optou-se, neste trabalho, por usar o CO2 como gás traçador. 

4.3.2 Sistema pneumático de diluição 

O sistema pneumático de diluição que realiza os processos de diluição está 

compreendido em três fases: A, B e C, e está representado na Figura 4.4. 
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Figura 4.4 – Circuito pneumático actual do olfactómetro dinâmico 

Fase A

Fase B 

Fase C
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A admissão de gás de diluição é feita a partir de uma tomada de AirS (num total de 100 

L.min-1 às condições ambiente) e alimenta independentemente as fases A e B. A fase C 

utiliza AirA como gás de diluição. A amostra/gás traçador/n-butanol/AirS é admitida 

através de um circuito pneumático com comando próprio directamente para a fase A. 

A fase A é um circuito de gás constituído por um colector com quatro entradas duplas 

(uma para gás de diluição e outra para amostra/gás traçador/n-butanol/AirS) e uma saída. 

Trata-se de um circuito de multiplexagem por electroválvulas com comando duas a duas, 

com caudal ajustado previamente com válvulas de regulação. A admissão de gases a 

este circuito ocorre à pressão atmosférica e os caudais são monitorizados em 

permanência com os sensores de caudal mássico (SCM) 1 e 2. Esta fase apresenta 

então quatro circuitos de diluição distintos. Cada circuito deve assegurar um caudal total 

de 1.333 L.min-1 de mistura a enviar para a fase B, correspondendo a outros tantos 

conjuntos de caudais amostra/gás de diluição (1.333/0, 0.667/0.667, 0.333/1.0, 

0.167/1.167). Assim, os quatro circuitos de diluição em paralelo permitem admitir e 

monitorizar caudais diferentes impondo quatro factores de diluição distintos (20, 21, 22, e 

23). 

Figura 4.5 – Fase A do sistema pneumático de diluição 

O sistema de diluição correspondente à fase B baseia-se no uso dum grupo de quatro 

circuitos de diluição (geradores de vácuo) montados em paralelo a partir da mesma fonte 

de AirS e mantidos ao mesmo nível de depressão (através de colectores comuns), com 

caudal de descarga e de by-pass ajustados para valores idênticos. A descarga destes 

circuitos de diluição ocorre para um de dois colectores. Um dos colectores recebe a 

mistura a enviar para a fase C e o outro colector recebe os caudais descarregados pelos 

restantes circuitos de diluição enviando-os em permanência para local afastado do 

olfactómetro dinâmico. Esta fase apresenta então quatro circuitos de diluição. Cada 
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circuito admite um caudal 20 de L.min-1 de AirS (à pressão de 3.5 bar) e aspira um caudal 

constante de 1.333 L.min-1, fixado por ajuste prévio a partir da mistura originada na fase A 

ou do caudal de descarga do circuito de diluição anterior (ver Figura 3.4). Em cada 

circuito de diluição ocorre assim um factor de diluição fixo de 24. Um estágio de diluição 

refere-se a um conjunto de circuitos de diluição desde 1 a 4. Sendo assim, o primeiro 

estágio de diluição resulta unicamente da diluição que ocorre no primeiro circuito de 

diluição, o que resulta num factor de diluição de 24. O segundo estágio de diluição resulta 

da diluição que ocorre no primeiro mais a que ocorre no segundo circuito de diluição, o 

que origina um factor de diluição de 28. O terceiro estágio de diluição resulta da diluição 

que ocorre no terceiro circuito de diluição mais as que ocorreram nos dois circuitos de 

diluição anteriores, o que origina um factor de diluição de 212. Por fim, o quarto estágio 

resulta da diluição que ocorre no quarto circuito de diluição mais as que ocorreram nos 

três circuitos de diluição anteriores, o que origina um factor de diluição total de 216. 

Figura 4.6 – Fase B do sistema pneumático de diluição 

O sistema de diluição correspondente à fase C é constituído por um colector simples, 

ligado em série com o sistema de diluição da fase B. Este colector recebe uma caudal de 

20 L.min-1, constantemente monitorizado por um SCM, sendo em sequência misturado 

com AirA filtrado através de um leito fixo de carvão activado, de modo a perfazer os 80 

L.min-1 a distribuir aos assessores (20L.min-1 por assessor). O factor de diluição imposto 

pela fase C é constante no valor de 24. O sistema de diluição correspondente a esta fase 

foi construído com base num sistema de ventilação. O ajuste do caudal de ventilação é 

realizado com um circuito regulador da velocidade de rotação do ventilador, que serve de 

transdutor para monitorizar o respectivo caudal. 
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Figura 4.7 – Fase C do sistema pneumático de diluição 

4.4 Sistema de sensores 

A monitorização e a avaliação dos processos que decorrem no olfactómetro dinâmico

recorrem ao uso de vários sensores. Estes sensores incluem vários sensores de caudal 

mássico (SCM), um sensor de pressão atmosférica, um sensor de temperatura e dois 

sensores de CO2. 

4.4.1 Sensor de temperatura  

O sensor de temperatura usado foi um termopar embainhado da marca Thermocoax 

modelo TKI 1.5x10. Trata-se de um termopar do tipo K (liga de níquel-crómio vs níquel-

alumínio). Este quando é colocado a uma determinada temperatura, gera uma força 

electromotriz (tensão eléctrica) directamente proporcional à temperatura a que se 

encontra. Esta relação está tabelada (catálogo OMEGA) e foi arbitrariamente 

estabelecida por Matos (1996) no âmbito das aplicações de aquisição de dados, que 

suportam também este trabalho, a partir de duas medidas: uma relativamente à 

temperatura de referência (Tref) e outra relativamente à temperatura propriamente dita 

(Tmed). 

Neste âmbito, e através de um sistema de minifichas (M-F) do mesmo metal da liga do 

termopar, o termopar de medida encontra-se ligado a uma placa de multiplexagem de 

termopares (16 para 1) Advantech modelo 889, dotada de amplificação que, para a 

presente aplicação (temperaturas próximas da temperatura ambiente), foi fixado em 200. 

A referida placa suporta ainda um circuito de compensação de temperatura de junção fria 

(CJC). 
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4.4.2 Sensor de pressão 

A medida da pressão atmosférica foi realizada por um sensor barométrico (Vaisala 

modelo BAROCAP – PMB100). Por razões de natureza operacional houve necessidade 

de se passar a observar, no início de cada medição, a pressão atmosférica e fixar o valor 

na programação do sistema de aquisição de dados. 

O procedimento para determinar a pressão absoluta é relativamente extenso, mas 

encontra-se descrito no manual do sensor fazendo uso da resposta do sensor e da leitura 

da temperatura ambiente. Uma avaliação comparada dos resultados obtidos com este 

sensor e os resultados das medidas metereológicas que se encontram disponíveis no 

observatório de meteorologia da Universidade de Aveiro, mostram que este sensor é 

bastante rigoroso. 

4.4.3 Sensores de caudal mássico 

No âmbito deste trabalho foram utilizados vários sensores de caudal mássico (SCM) 

(MFM - mass flow meters) ou caudalímetros. Estes aplicam-se na metrologia de caudais 

de gases, convertendo o caudal mássico através do sensor num sinal eléctrico analógico 

proporcional. 

Os SCM utilizados são dispositivos electrónicos providos de um circuito eléctrico 

aquecido que, devido à passagem de gás, retira calor ao circuito baixando a temperatura 

e alterando a respectiva resistência eléctrica. O circuito eléctrico é protegido da 

exposição ao gás por uma fina camada de filme de isolamento, sendo extremamente 

sensível, rápido e pequeno. O princípio de medida dos SCM baseia-se no facto da 

resposta do elemento sensor depender da taxa de transferência de calor entre o 

elemento sensor e o gás que o atravessa. Esta taxa de transferência de calor está 

relacionada com o caudal mássico do gás, mas depende também das propriedades do 

gás, nomeadamente da condutividade térmica e da capacidade calorífica do gás. Esta 

tecnologia permite produzir uma força electromotriz à saída, medida como resposta (em 

Volts) que varia proporcionalmente com o caudal mássico do gás que atravessa o 

elemento sensor. 

Estes SCM são significativamente mais baratos e acessíveis que os sistemas tradicionais 

de medida com base em rotâmetros. 
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No presente trabalho foram utilizados os SCM apresentados na Tabela 4.2 e na Figura 

4.8. 

Tabela 4.2 – Descrição dos vários sensores de caudal mássico utilizados 

Referência Fabricante Modelo 
Caudal 

máximo 
Resposta Temperatura Linearidade 

SCM 1/2 Omron D6F-02A1-110 2 L.min-1 1 – 5VDC -10 – 60 ºC Não linear 

SCM 3 Omron D6F-50A5-000 50 L.min-1 1 – 5VDC -10 – 60 ºC Não linear 

SCM 5 Honeywell AWM5101V 5 L.min-1 1 – 5VDC -20 – 70 ºC Linear 

a) b) 
c) 

Figura 4.8 – Sensores de caudal mássico utilizados: a)SCM 1 e 2; b)SCM 3 e c)SCM 5 

Para além destes foi utilizado um SCM baseado no controlador de velocidade que o 

ventilador apresenta (SCM 4). De facto a velocidade de rotação do ventilador é variável e 

de acordo com a alimentação de potência, é obtido um sinal que depois de tratamento 

electrónico adequado é introduzido no sistema de aquisição de dados. A relação entre a 

resposta e o caudal mássico foi estabelecido por calibração dinâmica. 

4.4.4 Sensores de dióxido de carbono 

Os sensores de CO2 usados baseiam o seu funcionamento na medida da absorção da 

radiação infravermelha (NDIR – non dispersive infra red). 

Tabela 4.3 – Descrição dos sensores de CO2 utilizados 

Referência Fabricante Modelo 
Gama de 

medição 
Resposta Temperatura 

2 Vaisala GMM 221/ GMP 221 0 – 20% 0 – 5VDC -20 – 60 ºC 

3 Vaisala GMM 221/GMP 222 0 – 1% 0 – 5 VDC -20 – 60 ºC
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Figura 4.9 – Exemplo de sensor de CO2 utilizado 

A curva de calibração considerada para estes sensores de CO2, no âmbito deste 

trabalho, tem uma forma linear, dada por  

2 0 1COC a aV= +         (4.1) 

em que 0 0a =  e 1 4.0a = de acordo com as especificações do fabricante. 

4.5 Equipamento de controlo, amostragem e aquisição automática de 

dados 

Aos sistemas, pneumático e de sensores, deve ainda acrescentar-se um conjunto de 

dispositivos eléctricos e electrónicos de apoio à operação. 

A operação de todo o sistema assenta num computador (bus ISA, processador 486, a 

66MHz) dotado de uma placa de aquisição de dados da marca Advantech, modelo 

PCL818H, com uma resolução de conversão analógico-digital (ADC) de 12 bits, 8 canais 

de entrada analógica (8 ADC diferenciais), 16 bits de saída digital (sob a forma de 2 

portas de 8 bits OD), 16 bits de entrada digital (sob a forma de 2 portas de 8 bits ID) e 

ainda funcionalidades adicionais não utilizadas no âmbito deste trabalho. 

A referida placa de aquisição articula-se através de “flat-cables” com “daughter boards”, 

instaladas no equipamento. As unidades de comando electrónico são a UCE1 e a UCE2 

já disponíveis no âmbito de outras aplicações do laboratório. 

A UCE1 inclui um conjunto de placas de circuito impresso com diferentes 

funcionalidades: A “daugher board” FOAM 17 é uma placa de multiplexagem de 12 

entradas analógicas em 6. Suporta as ligações físicas aos sensores, veiculando as 

respectivas respostas para o computador. Em alguns dos casos essas ligações não são 

directas aos sensores necessitando da interposição de circuitos de multiplexagem e 
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amplificação no caso dos termopares. A saída digital (sob a forma de 2 portas de 8 bits) é 

usada para operar e controlar o funcionamento do hardware, realizando as seguintes 

operações: selecção do termopar de medida, controlo da entrada analógica (FOAM17), 

selecção e operação dos diferentes circuitos de relés a operar. 

A UCE2 inclui um conjunto de 3 placas de circuito de relés (Placas Advantech, modelo. 

PCLD786,) de comando dos diferentes circuitos do gás do sistema pneumático de 

diluição (operação de electroválvulas e bomba de amostragem). Esta unidade suporta 

ainda o circuito de relés correspondentes às entradas digitais, isto é, de leitura das 

respostas dos assessores (Advantech PCLD 7216). 

4.6 Programação do olfactómetro dinâmico 

A utilização dos sensores inclui o controlo pneumático dos circuitos de gás activos em 

cada instante, como já foi referido na secção 4.3, a selecção do sensor de medida e a 

leitura da respectiva resposta, o número e o tipo de sensores, a leitura dos sensores de 

acordo com o período de amostragem, as diferentes tarefas de operação a executar pelo 

equipamento, etc., só são possíveis mediante a programação adequada da placa de 

aquisição automática de dados referida. O tratamento e análise de dados também 

justificaram o desenvolvimento de algumas rotinas e aplicações.  

Para este efeito e tendo em conta as necessidades e aplicações do olfactómetro 

dinâmico foi necessário desenvolver um conjunto de programas cuja articulação se indica 

na Figura 4.10, com base nos procedimentos apresentados no capítulo 6. Estes 

programas foram desenvolvidos em linguagem QuickBasic v4.5 para DOS. O estado de 

desenvolvimento dos diferentes programas não é o mesmo, o que se reflecte em termos 

dos resultados de ensaio do equipamento. 

Os programas de operação do olfactómetro dinâmico permitem a realização de diferentes 

tarefas tais como a avaliação de desempenho do olfactómetro dinâmico propriamente 

dito, ou seja, se está conforme os critérios de qualidade de desempenho especificados, a 

selecção e a avaliação de assessores, a avaliação do laboratório e ainda a medição da 

concentração de odor propriamente dita. Para este efeito foram desenvolvidos um 

conjunto de programas que se articulam entre si e que têm como função desempenhar as 

referidas tarefas. 



Andreia Catarina Moreira de Pinho 

Departamento de Ambiente e Ordenamento 52

Figura 4.10 – Conjunto de programas desenvolvidos e a desenvolver para operação do olfatómetro 

4.6.1 Programas de operação e ensaio 

4.6.1.1 Programa INIOLF 

O programa INIOLF é um programa de inicialização de operação da olfactometria, ou 

seja, é a partir deste programa que se devem iniciar os programas seguintes dado que 

este permite definir algumas condições de operação e especificações. Este programa 

fornece a possibilidade de se considerar os dados existentes num ficheiro de dados ou de 

construir um novo ficheiro. Em seguida dá a possibilidade de definir algumas 

especificações tais como: identificação do operador, do ensaio e do ficheiro de 

resultados; nome do olfactómetro; do agente de vaporização; nome da mistura gasosa, 

número de misturas, referência do sensor de caudal mássico para a mistura, número de 

gases da mistura, referência do gás, estimativa da fracção molar do gás; número de 

locais a amostra (sondas), localização da sonda; número de séries de analisadores, 

número de analisadores na série, referência do analisador; tipo de monitor; período de 

amostragem, período de ensaio da olfactometria e período das observações de 

manutenção e controlo. Por fim, dá a possibilidade de, como já foi referido, escolher um 

dos programas seguintes: ensaio e calibração de sensores (ANDCAL), diagnóstico 

(DIAGOLF), avaliação de desempenho (AVALOLF), avaliação e selecção de assessores 

(ASSEOLF), medida de odor na substância de referência (BuOHOLF) e medida de odor 

numa amostra ambiental (AMOSOLF). 

4.6.1.2 Programa ANDCAL 

O programa ANDCAL é um programa de funcionalidades múltiplas que, no âmbito deste 

trabalho, surgiu da necessidade de realizar diferentes tarefas tendo em conta as 

diferentes especificidades. Essas tarefas incluem a realização de medidas, calibrações 

dos diferentes sensores e selecção de diferentes operações de diluição e amostragem. 
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Este programa foi desenvolvido com base num conjunto de rotinas já desenvolvidas para 

outras aplicações e que estavam disponíveis no laboratório. As funções desta aplicação 

são dadas na Figura 4.11. 

Figura 4.11 – Menu principal do programa ANDCAL 

Não sendo possível e necessário explicar os detalhes de programação em que se baseia 

esta aplicação, é importante referir que esta faz a implementação dos modelos de 

resposta dos sensores, conceitos de calibração, preparação de misturas gasosas e 

vapores referidos anteriormente. 

4.6.1.3 Programa DIAGOLF 

O programa DIAGOLF é uma aplicação destinada a medir as condições de operação do 

equipamento utilizando o AirS e realizar um diagnóstico ao olfactómetro dinâmico. Este 

diagnóstico verifica as seguintes condições: pressão à saída do gás de diluição de cerca 

de 3.5 bar, a depressão no sistema pneumático de aspiração de cerca de 0.28 bar, dos 

caudais que entram no colector da fase A, dos caudais à saída de cada selector (S1 a S4), 

do caudal do ventilador, e ainda da pressão atmosférica e a temperatura.  
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Este programa pode servir para ajustar os caudais ao nível das diferentes fases do 

processo de diluição. 

4.6.1.4 Programa AVALOLF 

O programa AVALOLF é uma aplicação destinada a avaliar o desempenho do 

olfactómetro dinâmico e o seu desenvolvimento baseou-se no procedimento que a norma 

prevê (ver secção 2.8.1). Para este efeito deve seleccionar-se o gás traçador. As funções 

realizadas por este programa são as seguintes: 

1. Avaliação da funcionalidade dos sensores: realiza um diagnóstico prévio ao 

olfactómetro dinâmico, verificando as mesmas condições de operação que o 

programa DIAGOLF mas em que na fase A uma das duas entradas de AirS foi 

substituída por CO2 puro; 

2. Avaliação prévia das concentrações e caudais a partir da condição de serviço 

estabelecida em DIAGOLF: lê e regista a temperatura, pressão atmosférica, 

caudais volumétricos e concentrações à saída da fase B e C, ou seja, à saída de 

cada selector e do ventilador; 

3. Avaliação do tempo de estabilização da resposta do sensor do gás traçador 

quando ocorre uma transição entre factores de diluição: determina o tempo de 

estabilização da resposta do sensor para cada factor de diluição e regista-o; 

4. Avaliação da exactidão e da instabilidade: determina e regista a avaliação da 

instabilidade e exactidão para cada factor de diluição, conforme o procedimento 

demonstrado na secção 2.8.1; estes cálculos têm em conta os tempos de 

estabilização determinados e concentrações esperadas (determinadas através da 

avaliação da função 2), para cada nível de diluição. A exactidão é avaliada 

comparando, para cada factor de diluição, a resposta do equipamento (com gás 

traçador) com a resposta esperada estabelecida a partir dos factores de diluição 

efectivos, calculados para os caudais que atravessam olfactómetro dinâmico. 

4.6.2 Programas de tratamento e análise de resultados 

O tratamento dos resultados obtidos foi realizado com aplicações específicas 

desenvolvidas para ambiente MS-DOS e com aplicação Excel do Microsoft Office 2007. 
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4.6.2.1 Programa REGMUL 

O programa REGMUL é uma aplicação de apoio, principalmente, à calibração de 

sensores de caudal mássico. Este permite o ensaio de modelos e cálculo dos 

coeficientes de regressão multivariável a partir dos caudais mássicos observados em 

SCM, em instrumentos calibradores ou calculados por procedimentos de calibração 

dinâmica, e a resposta (em Volts). Esta aplicação permite excluir os dados, que não se 

encontrem dentro do esperado, e calcular os desvios quadráticos entre os resultados do 

modelo e os resultados observados. 

4.6.2.2 Programa DILAR 

O programa DILAR permite realizar o cálculo da composição e do caudal de misturas 

gasosas. A sua base de cálculo consiste na determinação da composição do gás efluente 

e do caudal da mistura conhecendo a composição dos gases afluentes e respectivos 

caudais. Esta aplicação permite calcular a composição da mistura gasosa em qualquer 

local do olfactómetro, desde que seja conhecida a composição e o caudal mássico (ou 

volumétrico) das diferentes misturas afluentes. 

4.6.2.3 Programa OLFDIL 

O programa OLFDIL é um programa de cálculo das composições da mistura gasosa. 

Este calcula a composição do efluente e do caudal mássico ou volumétrico da mistura 

que se espera obter nas diferentes fases de diluição, conhecendo a composição dos 

gases afluentes e os seus respectivos caudais. 

Este programa foi realizado com base no modelo de diluição aplicado à olfactometria 

dinâmica, descrito na secção 3, e efectua os mesmos cálculos que a folha de cálculo 

apresentada no anexo A. 
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5 Calibração de sensores 

5.1 Calibração de sensores de caudal mássico 

A calibração de sensores de caudal mássico (SCM) pode ser realizada através da 

calibração simples ou através da calibração dinâmica. Os respectivos procedimentos de 

calibração são explicados nos capítulos seguintes bem como os resultados obtidos da 

calibração de cada um dos sensores com gases diferentes.  

Estas calibrações são realizadas através do programa ANDCAL. Este regista os dados 

da calibração, a temperatura a que decorre e a pressão absoluta da mistura gasosa 

utilizada na calibração. Para além disso, realiza os cálculos necessários para a obtenção 

dos modelos de regressão relativos à calibração dos SCM. 

Estes modelos de regressão são arbitrários, ou seja, têm uma forma que possa modelizar 

adequadamente a resposta do sensor. Tratando-se de uma forma linear vem 

0 1MGm a aV= +         (5.1) 

Tratando-se de uma forma polinomial tal como, por exemplo, um polinómio do 2ºgrau, 

vem 

2
0 1 2MGm a aV a V= + +        (5.2) 

Para realizar as calibrações é necessário utilizar instrumentos calibradores de SCM. 

Estes permitem a medida do caudal sob a forma de caudal volumétrico e são 

classificados como primários, tais como o contador de gás húmido, bureta e bolha de 

sabão ou deslocamento positivo, ou como secundários, tais como um sensor de caudal 

mássico calibrado previamente e um sensor de composição. O uso destes instrumentos 

está condicionado pela gama de caudais volumétricos para que foram construídos. 

5.1.1 Calibração simples  

A calibração simples é um procedimento pelo qual um SCM é sujeito à passagem de 

diferentes caudais de um gás de composição conhecida. Para caudais baixos, o 

instrumento calibrador usado é o contador de gás húmido. O SCM é colocado num 

circuito pneumático em série com o contador de gás húmido, como se ilustra na Figura 

5.1. 
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Para realizar a calibração com este instrumento de medida de volume é necessário 

registar o tempo (t) correspondente à passagem do volume de gás (Vol) e a resposta do 

SCM (V). 

O caudal volumétrico de gás é assim dado por 

M
Vol

Gv
t

=         (5.3) 

Em simultâneo é registada a temperatura (TM) e a pressão atmosférica (PM). 

O caudal mássico é, então determinado considerando válida a equação dos gases 

perfeitos e tendo em conta a natureza do gás (MG) por 

*
M M G M MP Gv M Gm R T=        (5.4) 

Através do caudal mássico obtém-se o modelo de regressão que pode ser linear (ver 

equação 5.1) ou polinomial (ver equação 5.2), como foi referido anteriormente. A curva de 

calibração é estritamente válida para o gás utilizado na calibração. 

5.1.2 Calibração dinâmica 

A calibração dinâmica aplica-se geralmente a SCM de grande capacidade. Esta 

calibração tem como base o modelo de diluição apresentado e explicado na secção 3.2. 

Na calibração dinâmica de SCM de grande capacidade faz-se uso de SCM calibrados 

previamente e da composição final da mistura, relativamente a um determinado 

componente dessa mistura (traçador). 

Para o efeito mistura-se um caudal conhecido de gás traçador (geralmente pequeno e de 

concentração conhecida) com um caudal de gás de composição conhecida que atravessa 

o SCM a calibrar, medindo a composição da mistura final após mistura. 

A calibração dinâmica de sensores de caudal permite determinar um caudal gasoso 

desconhecido, mas de composição conhecida, a partir de um caudal conhecido de gás e 

da medida da composição da mistura final em termos de um componente traçador 

arbitrário. Solucionando o modelo de diluição para diferentes caudais até que a 

composição da mistura seja idêntica ao valor observado. 

O caudal assim calculado é relacionado com a resposta (em Volts) do sensor de acordo 

com um modelo de regressão adequado. 
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5.1.3 Factores de resposta 

Um SCM não responde com a mesma sensibilidade aos diferentes gases puros para o 

mesmo caudal. Assim, a resposta de um dado SCM a uma dada mistura deve ser 

ponderada tendo em conta a abundância de cada espécie gasosa e do factor de resposta 

específico do sensor a cada um dos componentes da mistura. De facto, para podermos 

determinar o caudal de uma dada mistura gasosa, com rigor, é necessário conhecer a 

respectiva composição e os factores de resposta dos SCM em relação a cada um dos 

componentes puros da mistura. Em rigor, não é possível determinar os factores de 

resposta dos SCM de forma absoluta, mas estes podem ser estabelecidos em relação a 

um dado gás de referência, geralmente o azoto, para cada um dos diferentes gases 

puros. 

A determinação dos factores de resposta de um dado gás i em relação a um dado gás de 

referência, como por exemplo o azoto (fi,N2), faz-se a partir da calibração simples do SCM 

para esse gás puro e para o azoto (N2).  

O cálculo do caudal de um gás simples i a partir de um SCM calibrado com N2 é dado por 

2

2

2 2

,

,

i N
i N

N N

f
Gm Gm

f
=        (5.5) 

Se, por convenção, o factor de resposta do SCM ao azoto (fN2,N2) for arbitrariamente 

fixada em 1, pode assim determinar-se o factor de resposta do SCM para o gás puro i

(fi,N2) através de 

2

2

,
i

i N
N

Gm
f

Gm
=         (5.6) 

Na prática, o factor de resposta (fi,N2) é determinado para os caudais mássicos do gás i e 

do N2, para uma dada resposta do sensor. Em rigor deve ser necessário avaliar se os 

factores de resposta são constantes para a gama de serviço (resposta) do SCM. 

5.2 Procedimentos de calibração de sensores de caudal mássico  

As curvas de calibração são obtidas através de modelos de regressão linear ou 

polinomial, dependendo do tipo de SCM, a partir dos dados de resposta (em Volts) e de 

caudal mássico observados na calibração. Estas são calculadas através do programa 

REGMUL ou através do Excel. 
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5.2.1 Procedimento da calibração simples  

Como já foi referido anteriormente a calibração simples é realizada com um contador de 

gás húmido. Esta técnica de calibração é a mais precisa, frequente e adequada. Estes 

podem apresentar um limite de utilização entre 1 L.min-1 e 80 L.min-1, para os de menores 

e de maiores dimensões, respectivamente.  

5.2.1.1 Material e reagentes 

O material necessário para a realização da calibração é o seguinte: 

- SCM a calibrar; 

 - contador de gás húmido de 0,5 L.rot-1; 

- sensor de temperatura; 

- sensor de pressão atmosférica; 

- gases de calibração (CO2 em garrafa com redutor de pressão; N2 e AirS); 

- acessórios de ligação, de perda de carga, válvulas reguláveis e tubos; 

- cronómetro; 

- olfactómetro dinâmico; 

-. programa ANDCAL. 

5.2.1.2 Procedimento para calibrar o sensor de caudal mássico: 

a) Fazer a montagem do material de acordo com a Figura 5.1; 

b) Ajustar a pressão de saída do gás de calibração da garrafa; 

c) Executar o programa ANDCAL; 

d) Ler a pressão atmosférica e a temperatura de operação através da opção A; 

e) Seleccionar a opção N (calibração de caudalímetros), fornecendo os dados 

solicitados (o número de misturas gasosas em ensaio, a natureza e a 

composição de cada mistura gasosa); 

f) Ajustar o caudal na válvula v10; 

g) Dar início à aquisição de dados; 
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h) Terminar a aquisição de dados e indicar o volume inicial e final do contador de 

gás húmido; 

i) Repetir os procedimentos g) e h) mais duas vezes para o mesmo caudal; 

j) Repetir os procedimentos f) a i), para vários caudais. 

Como já foi referido na secção 5.1, o programa ANDCAL adquire um conjunto de dados, 

para a obtenção das curvas de calibração, nomeadamente a temperatura do contador de 

gás húmido, pressão atmosférica, o tempo de ensaio e a resposta do sensor (em Volts). 

Calcula os caudais volumétricos e mássicos através da equação e regista a informação 

num ficheiro de dados. No final realiza a regressão linear do caudal mássico em função 

da resposta do sensor para o conjunto dos dados. Em alternativa pode-se exportar a 

informação registada no ficheiro de dados para os programas REGMUL ou Excel. 

Figura 5.1 – Circuito pneumático da calibração simples com contador de gás húmido 

5.2.2 Procedimento da calibração dinâmica  

A calibração dinâmica é utilizada na calibração de SCM para grandes caudais, dado que 

não é possível a sua calibração através do contador de gás húmido. 

5.2.2.1 Material e reagentes 

O material necessário para realização da calibração é o seguinte: 

- SCM a calibrar; 

- SCM para caudais menores já calibrados; 

- sensor de temperatura; 

- sensor de pressão atmosférica; 

- gás de calibração (AirS); 
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- gás traçador puro ou diluído em garrafa com redutor de pressão (CO2 em garrafa 

com redutor de pressão); 

- acessórios de ligação, de perda de carga, válvulas reguláveis e tubos; 

- olfactómetro dinâmico; 

- programa ANDCAL. 

5.2.2.2 Procedimento para calibrar o sensor de caudal mássico 

a) Fazer a montagem do material de acordo com a Figura 5.2; 

b) Ajustar a pressão de saída do gás de calibração da garrafa; 

c) Executar o programa ANDCAL; 

d) Ler a pressão atmosférica e a temperatura de operação através da opção A; 

e) Seleccionar a opção Q (calibração dinâmica de caudalímetros), fornecendo os 

dados solicitados; 

f) Ajustar o caudal da mistura 1, contendo o gás traçador, e o caudal da mistura 

2, contendo o gás de diluição; 

g) Dar início à aquisição de dados e deixar estabilizar a resposta do sensor de 

CO2; 

h) Terminar a aquisição de dados; o computador calcula automaticamente a 

média das variáveis adquiridas, solucionando o modelo de diluição a partir da 

resposta do sensor de CO2, e regista os dados obtidos num ficheiro de dados;

i) Repetir os procedimentos f) a h) para diferentes caudais da mistura 2. 

Figura 5.2 – Circuito pneumático da calibração dinâmica 
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No final dos ensaios o programa ANDCAL realiza ainda a regressão linear do caudal 

mássico em função da resposta do SCM para o conjunto dos dados. Em alternativa pode-

se exportar a informação registada no ficheiro de dados para os programas REGMUL ou 

Excel. 

5.3 Resultados obtidos das calibrações dos sensores de fluxo mássico 

As curvas de calibração encontradas para os SCM são obtidas através de regressões 

polinomiais usando o programa REGMUL ou do Excel. 

5.3.1 Sensor de caudal mássico 1 Omron 0-2 L.min-1

O sensor de caudal mássico 1 Omron 0-2 L.min-1 (SCM 1) foi calibrado com N2, CO2 e 

AirS. As curvas de calibração e os coeficientes do modelo de regressão da equação 5.2 

são apresentados na Tabela 5.1 e as curvas são representadas na Figura 5.3. Os dados 

considerados e a curva de calibração para cada gás encontram-se no anexo B. 

Tabela 5.1 – Dados relativos às curvas de calibração do SCM 1 

Gás de calibração a0 a1 a2 R2 n 

N2 0,0604 -0,1504 0,1207 0,9983 18 

CO2 0,0610 -0,1424 0,1081 0,9983 18 

AirS 0,0646 -0,1583 0,1253 0,9982 18 
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Figura 5.3 – Curvas de calibração obtidas para o SCM 1  
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5.3.2 Sensor de caudal mássico 2 Omron 0-2 L.min-1

O sensor de caudal mássico 2 Omron 0-2 L.min-1 (SCM 2) foi calibrado com N2, CO2 e 

AirS. As curvas de calibração e os coeficientes do modelo de regressão da equação 5.2 

são apresentados na Tabela 5.2 e as curvas são representadas na Figura 5.4. Os dados 

considerados e a curva de calibração para cada gás encontram-se no anexo B. 

Tabela 5.2 – Dados relativos às curvas de calibração do SCM 2 

Gás de calibração a0 a1 a2 R2 n 

N2 0,0828 -0,1698 0,1231 0,9968 18 

CO2 0,0536 -0,1376 0,1053 0,9982 18 

AirS 0,0986 -0,1944 0,1334 0,9977 18 
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Figura 5.4 – Curvas de calibração obtidas para o SCM 2 

5.3.3 Sensor de caudal mássico 3 Omron 0-50 L.min-1

O sensor de caudal mássico 3 Omron 0-50 L.min-1 (SCM 3) foi calibrado unicamente com 

AirS. A curva de calibração e os coeficientes do modelo de regressão da equação 5.2 são 

apresentados na Tabela 5.3 e a curva é representada na Figura 5.5. Os dados 

considerados encontram-se no anexo B. 
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Tabela 5.3 – Dados relativos à curva de calibração do SCM 3 com AirS 

Gás de calibração a0 a1 a2 R2 n 

AirS 11,325 -9,9178 3,6182 0,9943 15 
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Figura 5.5 – Curva de calibração obtida para o SCM 3 com AirS 

5.3.4 Sensor de caudal mássico 4 

O sensor de caudal mássico 4 (SCM 4) foi calibrado por diluição dinâmica unicamente 

com AirA usando o CO2 como traçador. Os dados considerados para a determinação das 

curvas de calibração e os coeficientes do modelo de regressão foram obtidos com o 

programa ANDCAL e encontram-se no anexo B. A curva de calibração e os coeficientes 

do modelo de regressão são apresentados na Tabela 5.4 e a curva de calibração é 

representada na Figura 5.6. 

Tabela 5.4 – Dados relativos à curva de calibração do SCM 4 com AirA 

Gás de calibração a0 a1 a2 R2 n 

AirA 2935 -2840,8 704,37 0,9798 12 
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Figura 5.6 – Curva de calibração obtida para o SCM 4 com AirA 

5.3.5 Sensor de caudal mássico 5 Honeywell 0-5 L.min-1

O sensor de caudal mássico 5 Honeywell 0-5 L.min-1 (SCM 5) foi calibrado com CO2 e 

AirS. As curvas de calibração e os coeficientes do modelo de regressão da equação 5.2 

são apresentados na Tabela 5.5 e as curvas são representadas na Figura 5.7. Os dados 

considerados e a curva de calibração para cada gás encontram-se no anexo B. 

Tabela 5.5 – Dados relativos às curvas de calibração do SCM 4 com AirS e CO2 

Gás de calibração a0 a1 a2 R2 n 

CO2 -1,5842 1,6372 -0,0355 0,9997 15 

AirS -1,918 2,049 -0,1033 0,9993 15 
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Figura 5.7 – Curvas de calibração obtidas para o SCM 5 com AirS e CO2 

5.3.6 Factores de resposta para os sensores de caudal mássico 

Os factores de resposta foram calculados unicamente para os sensores de caudal 

mássico 1 e 2 Omron 0-2 L.min-1, dado que foram os únicos calibrados com N2. Os 

factores de resposta do SCM 1 e 2 são apresentados na Tabela 5.6. 

Tabela 5.6 – Factores de resposta dos SCM 1 e 2 

SCM 1 SCM 2

fCO2,N2 fAirS,N2 fCO2,N2 fAirS,N2

1,010 1,070 0,647 1,191 

0,870 1,029 0,590 1,042 

0,852 1,025 0,801 1,020 

0,861 1,028 0,847 1,033 

0,867 1,030 0,860 1,044 

0,872 1,031 0,864 1,051 

0,876 1,032 0,865 1,056 

0,878 1,033 0,865 1,060 

0,881 1,034 0,865 1,064 

0,882 1,034 0,864 1,065 
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6 Procedimentos e resultados 

A análise e compreensão da metodologia da olfactometria dinâmica, especificada na 

Norma Europeia 13725, conduziram ao desenvolvimento duma série de tarefas e 

procedimentos a serem executados pelo olfactómetro dinâmico, de maneira a que este se 

encontre de acordo com as especificações referidas na norma (ver capítulo 2). Para a 

realização destas operações, considerou-se essencial o desenvolvimento de um sistema 

de controlo, amostragem e aquisição automática de dados, como foi referido na secção 

4.6. As tarefas que foram realizadas incluíram: o ajuste prévio, o diagnóstico, a avaliação 

prévia e a avaliação de desempenho. As restantes tarefas, nomeadamente a selecção e 

avaliação de assessores, a medição da concentração de odor e a avaliação de 

desempenho do laboratório, onde se realizam ensaios de olfactometria dinâmica, não 

puderam ser realizadas mas os procedimentos necessários ao desenvolvimento da 

programação encontram-se aqui descritos. 

6.1 Ajuste prévio do olfactómetro dinâmico 

A operação de ajuste prévio do olfactómetro dinâmico diz respeito à regulação das 

condições de pressão e caudais, tendo em vista uma operação estável e reprodutível.

As condições de ajuste prévio foram definidas com base no modelo de operação, nas 

condições de diluição fixadas no capítulo 3 e de acordo com o anexo A.  

Tabela 6.1 – Pressões de serviço no olfatómetro dinâmico 

Local Linha Pressão (bar) 

Redutor Pressão de AirS de diluição 3,5 

Redutor 
Pressão do AirS de controlo 

dos selectores 
6,0 

V 
Depressão nas linhas de 

aspiração -0,28 
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Tabela 6.2 – Caudais volumétricos de serviço no olfactómetro dinâmico 

Local Válvula/Selectores Gvi (L.min-1) 

v0 a (Gv1) 1,333 

v0 b (Gv2) 0 

v1 a (Gv1) 0,667 

v1 b (Gv2) 0,667 

v2 a (Gv1) 0,333 

v2 b (Gv2) 1 

v3 a (Gv1) 0,167 

Fase A 

v3 b (Gv2) 1,167 

S4 (Gv3) 20 

S3 (Gv3) 20 

S2 (Gv3) 20 
Fase B 

S1 (Gv3) 20 

Fase C Regulador (Gv4) 80 

6.1.1 Procedimentos 

O procedimento de ajuste prévio do olfactómetro dinâmico foi efectuado em cada uma 

das fases considerando as condições de serviço anteriores e o circuito pneumático do 

olfactómetro dinâmico representado na Figura 4.4. 

Os ajustes da fase B foram efectuados com a fase A fora de serviço, e incluem: 

1. Fixar a pressão do gás de diluição de entrada em 3.5 bar no redutor de 

pressão do AirS; 

2. Correr o programa ANDCAL; 

3. Ajustar os caudais à saída dos selectores S4 a S0, com as válvulas C4 a C0, 

de forma a obter 20 L.min-1 no SCM 3; 

4. Ajustar a válvula do R3 de forma que a depressão ocasionada pelos circuitos 

de diluição seja de -0,28 bar; 

5. Ajuste da válvula R6 do canal de amostragem a partir do colector de saída da 

fase B; 
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6. Ajuste da válvula R7 do canal de amostragem a partir da linha de saída da 

fase C; 

7. Ajuste dos caudais de by-pass da descarga dos circuitos de diluição para 

1.333 L.min-1 de AirS, com as válvulas B4 a B0, interpondo manualmente um 

dos sensores de caudal mássico Omrom 0-2 L.min-1 o circuito do gás (a 

jusante das válvulas referidas). 

O ajuste da fase A recorre ao seguinte procedimento:  

1. Fixou-se uma posição arbitrária na válvula B4, mas de forma a dar capacidade 

de regulação das válvulas R9 a R12 e R13 a R16; 

2. Regulou-se a válvula R9 para 1.333 L.min-1 e a válvula R13 para 0 L.min-1; 

3. Regulou-se a válvula R10 para 0.667 L.min-1 e a válvula R14 para 0.667 

L.min-1; 

4. Regulou-se a válvula R11 para 0.333 L.min-1 e a válvula R15 para 1.0 L.min-1; 

5. Regulou-se a válvula R12 para 0.167 L.min-1 e a válvula R16 para 1.167 L.min-

1. 

O ajuste da diluição da fase C incide no posicionamento do reóstato de regulação da 

velocidade do ventilador até que seja verificado um caudal de ar ambiente limpo de 80 

L.min-1. 

6.1.2 Resultados 

O ajuste prévio das condições de serviço do olfactómetro foi efectuado de acordo com os 

procedimentos anteriores, a partir da medida de caudais e pressão. Tratou-se de uma 

operação com várias dificuldades que estão inerentes à tecnologia e ao nível de 

instrumentação utilizada. 

É conveniente referir que não é possível medir o caudal de entrada de cada circuito de 

diluição da fase B (GvAi) mas antes o caudal de saída (GvEi). Adicionalmente refira-se que 

o caudal de by-pass entre os diferentes estágios (GvDi) também não é medido fora da 

condição de ajuste prévio, sendo pressuposto que este caudal se mantém constante 

após o ajuste prévio. 
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6.2 Diagnóstico do olfactómetro dinâmico 

A operação do olfactómetro dinâmico deve ser antecedida por uma verificação das 

condições de serviço. Esta verificação inclui a observação visual das pressões (ver 

especificações na Tabela 6.1) e a medida dos caudais volumétricos para cada uma das 

diluições que o olfactómetro possibilita (ver especificações na Tabela 6.2). 

O diagnóstico do olfactómetro dinâmico deve ser realizado com o programa DIAGOLF. 

Este programa permite observar a temperatura, a pressão atmosférica e os caudais 

volumétricos. O programa permite que sejam feitos ajustes adicionais para cada fase de 

diluição. 

Para o ensaio de diagnóstico é utilizado ar comprimido (AirS) e ar atmosférico limpo 

(AirA). 

6.2.1 Procedimentos 

Os ajustes que são possíveis de realizar com o programa encontram-se referidos na 

secção anterior, mas são mais limitados. Na fase A e na fase C os procedimentos de 

ajuste são idênticos. Na fase B os ajustes restringem-se aos caudais de diluição (válvulas 

C4 a C0 - ver Figura 4.4). 

6.2.2 Resultados 

Os resultados que se encontram na Tabela 6.3 dizem respeito a um conjunto de ensaios 

após o ajuste prévio, sem qualquer alteração adicional durante o decorrer dos ensaios. 
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Tabela 6.3 – Caudais de serviço obtidos através do programa DIAGOLF 

Gvi (L.min-1) 

Local Válvula/Selectores 1 2 3 

v0 a (Gv1) 1,339 1,339 1,337 

v0 b (Gv2) 0 0 0 

v1 a (Gv1) 0,66 0,66 0,66 

v1 b (Gv2) 0,67 0,68 0,66 

v2 a (Gv1) 0,34 0,35 0,33 

v2 b (Gv2) 1 1 1 

v3 a (Gv1) 0,155 0,16 0,18 

Fase A 

v3 b (Gv2) 1,16 1,16 1,16 

S4 (Gv3) 19,9 20 20 

S3 (Gv3) 19,9 19,9 20 

S2 (Gv3) 20 20,1 20 
Fase B 

S1 (Gv3) 20 20,1 20 

Fase C Regulador (Gv4) 80 81 80 

Como podemos verificar pela análise da Tabela 6.3 é possível ajustar os caudais para as 

condições de serviço e é possível mantê-los constantes. 

6.3 Avaliação de desempenho do olfactómetro dinâmico 

A avaliação de desempenho do olfactómetro dinâmico é um procedimento essencial para 

a verificação da conformidade com os critérios de qualidade de desempenho referidos na 

secção 2.8. Esta avaliação inclui três procedimentos: a avaliação do tempo de 

estabilização, da instabilidade e da exactidão, para cada factor de diluição. Para este 

efeito selecciona-se o gás traçador para realizar o ensaio. O programa AVALOLF foi 

estruturado para realizar os procedimentos de avaliação referidos. 
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6.3.1 Tempo de estabilização 

O tempo de estabilização (tsk) aplica-se a cada factor de diluição e diz respeito ao tempo 

que se deve considerar na transição entre factores de diluição para que a resposta do 

sensor de CO2 estabilize. 

6.3.1.1 Procedimento 

O programa AVALOLF dispõe de um algoritmo que avalia a estabilização da resposta. O 

fluxograma do procedimento está descrito na Figura 6.1. No final o programa guarda em 

ficheiro específico os tempos de estabilização para os diferentes factores de diluição. 

Figura 6.1 – Procedimento de avaliação dos tempos de estabilização 
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6.3.1.2 Resultados 

Os resultados obtidos mostram que os tempos de estabilização não deverão ser 

inferiores a 1,5 minutos. Para o efeito foi definido um critério de erro relativo (5%) 

calculado a partir da última medida da concentração de CO2, para o conjunto das últimas 

doze medidas obtidas com intervalos de 2 segundos. 

6.3.2 Avaliação da instabilidade e exactidão 

O programa AVALOLF dispõe de um algoritmo que avalia a instabilidade e exactidão 

para cada factor de diluição. Este procedimento está descrito no fluxograma da Figura 6.2 

e baseia-se na secção 2.8.1. 
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6.3.2.1 Procedimento 

Figura 6.2 – Procedimento de avaliação de desempenho do olfactómetro dinâmico 

O programa guarda num ficheiro de dados a matriz das observações e os resultados do 

tratamento estatístico dessas observações (relatório de instabilidade e exactidão), 

efectuados de acordo o procedimento de cálculo da secção 2.8.1. 
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6.3.2.2 Resultados 

O ensaio do olfactómetro dinâmico com CO2 como traçador mostrou alterações ao caudal 

volumétrico (diminuição) em relação à condição de serviço afinada (com AirS). 

Por outro lado verificou-se que o nível de base de CO2 no AirS era demasiado elevado 

(cerca de 600 ppm). As razões de ser desta situação tiveram a ver com o derrame de 

CO2 para o ar ambiente sendo depois adsorvido no carvão activado que antecede o 

ventilador. 

Para reduzir este efeito o CO2 foi canalizado para a hote (mantendo a pressão à entrada) 

do olfactómetro dinâmico. Contudo o nível de CO2 no AirS não diminui.  

Os ensaios que se reportam usaram ar ambiente directo, sem ter sido filtrado pelo leito 

de carvão activado. 

Foram realizados três ensaios com o objectivo de verificar as condições de 

reprodutibilidade. No entanto, os resultados obtidos não são ainda suficientes para 

determinar a instabilidade a exactidão, embora possam ser utilizados para uma primeira 

avaliação do sistema. Para verificar se as concentrações observadas eram iguais às 

esperadas utilizou-se unicamente os resultados obtidos no ensaio 3. 

Os resultados apresentados incluem um conjunto de valores obtidos com o sistema de 

aquisição de dados (programa AVALOLF) relativos à temperatura, pressão, caudais e 

concentrações observadas de CO2 (fracção molar). 

A análise dos caudais permite concluir que o caudal de gás de diluição se situa nas 

proximidades dos valores pretendidos para os caudais de serviço (pré-regulados); 

contudo verifica-se que o caudal volumétrico de CO2 afasta-se significativamente dos 

valores estabelecidos e medidos com o programa DIAGOLF para o AirS. 
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Tabela 6.4 – Dados observados no ensaio 1 

Zi T (K) Gv1  
(L.min-1) 

Gv2  
(L.min-1) 

Gv3  
(L.min-1) 

Gv4  

(L.min-1) 
yEi

(fase B) 
ySi 

(fase C) 

26 292,7 1,060 0 - 80,0 0,04000 - 

27 292,8 0,64 0,72 20,3 82,0 0,02350 0,00206 

28 292,8 0,45 0,98 20,1 84,0 0,01750 0,00157 

29 292,8 0,36 1,14 20,1 88,0 0,01250 0,00120 

210 292,9 1,060 0 19,9 88,0 0,00256 0,00061 

211 293,0 0,63 0,71 19,8 88,0 0,00161 0,00048 

212 293,0 0,45 0,98 19,7 88,0 0,00160 0,00047 

213 293,0 0,36 1,14 19,8 88,0 0,00129 0,00082 

214 292,9 1,050 0 20,0 87,0 0,00108 0,00046 

215 292,9 0,63 0,71 20,1 86,0 0,00055 0,00042 

216 292,8 0,44 0,98 20,0 89,0 0,00048 0,00043 

217 292,8 0,36 1,14 19,9 91,0 0,00046 0,00042 

218 292,8 1,050 0 20,1 89,0 0,00043 0,00041 

219 292,8 0,63 0,71 19,9 90,0 0,00043 0,00042 

220 292,8 0,44 0,98 20,0 90,0 0,00042 0,00042 

221 292,8 0,36 1,13 19,9 90,0 0,00042 0,00043 

Tabela 6.5 – Dados observados no ensaio 2 

Zi T (K) Gv1  
(L.min-1) 

Gv2

(L.min-1) 
Gv3  

(L.min-1) 
Gv4  

(L.min-1) 
yEi 

(fase B) 
ySi 

(fase C) 

26 293,4 1,060 0 20,5 90,0 0,04000 0,00310 

27 293,3 0,63 0,71 20,1 86,0 0,02320 0,00200 

28 293,4 0,44 0,98 20,1 88,0 0,01710 0,00156 

29 293,3 0,36 1,14 20,1 84,0 0,01280 0,00117 

210 293,4 1,060 0 19,8 88,0 0,00253 0,00058 

211 293,4 0,63 0,71 19,8 88,0 0,00158 0,00047 

212 293,3 0,44 0,98 19,7 87,0 0,00127 0,00046 

213 293,3 0,36 1,14 19,8 88,0 0,00107 0,00044 

214 293,3 1,050 0 20,0 84,0 0,00054 0,00041 

215 293,3 0,63 0,71 20,0 89,0 0,00048 0,00042 

216 293,1 0,44 0,98 20,0 89,0 0,00047 0,00042 

217 293,1 0,35 1,14 19,9 90,0 0,00046 0,00045 

218 293,2 1,060 0 20,0 87,0 0,00042 0,00046 

219 293,5 0,63 0,71 20,0 88,0 0,00043 0,00044 

220 293,0 0,44 0,98 20,0 84,0 0,00043 0,00041 

221 293,2 0,35 1,13 19,9 83,0 0,00043 0,00041 
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Os valores esperados para as concentrações são calculados pelo programa OLFDIL com 

base nos valores observados de temperatura, pressão, caudais e concentrações do 

traçador no AirS (yAi e yBi) e no AirA (yGi), previamente medidas com o sensor de CO2 (0-

1%) através do programa ANDCAL. Os valores assim determinados são de 

0,00045Ai Biy y= =  e 0,00049Giy = . É importante referir que a Patm se mantém constante 

e o seu valor é de 102600 Pa. 

Tabela 6.6 – Dados observados e concentrações esperadas para o ensaio 3 

Observados Esperados 

Zi T (K) Gv1  
(L.min-1)

Gv2 

(L.min-1)
Gv3  

(L.min-1)
Gv4  

(L.min-1)
yEi  

(fase B) 
ySi  

(fase C) 
yEi 

(fase B) 
ySi 

(fase C) 

26 291,5 1,075 0 20,7 87,0 0,04214 0,00337 0,04979 0,01302 

27 291,3 0,67 0,73 20,4 85,0 0,02520 0,00214 0,03117 0,00829 

28 291,4 0,50 1,00 20,1 84,0 0,01920 0,00170 0,02359 0,00632 

29 291,4 0,43 1,15 20,2 83,0 0,01390 0,00127 0,02002 0,00545 

210 291,3 1,074 0 19,9 81,0 0,00266 0,00063 0,00381 0,00121 

211 291,2 0,66 0,72 19,9 77,0 0,00166 0,00049 0,00235 0,00095 

212 291,3 0,49 0,99 19,9 80,0 0,00140 0,00047 0,00188 0,00083 

213 291,2 0,42 1,14 19,7 80,0 0,00110 0,00045 0,00165 0,00078 

214 291,2 1,070 0 20,1 80,0 0,00057 0,00042 0,00064 0,00053 

215 291,2 0,65 0,71 20,0 80,0 0,00051 0,00041 0,00057 0,00051 

216 291,2 0,48 0,99 20,1 80,0 0,00049 0,00043 0,00054 0,00050 

217 291,3 0,40 1,14 20,0 80,0 0,00047 0,00041 0,00052 0,00049 

218 291,1 1,060 0 20,1 84,0 0,00044 0,00043 0,00046 0,00048 

219 291,0 0,650 0,71 19,9 85,0 0,00045 0,00043 0,00046 0,00048 

220 291,0 0,480 0,98 19,9 88,0 0,00044 0,00041 0,00046 0,00048 

221 291,1 0,40 1,14 19,9 87,0 0,00043 0,00042 0,00046 0,00048 

Para além disso os valores observados das concentrações, tanto para a fase B como 

para a fase C, não deveriam ser menores que os valores medidos de traçador existente 

no AirS e AirA dado que estes são os valores de traçador medidos para cada um deles. 

Isto pode ser justificado pela incerteza associada à leitura dos caudais e à leitura das 

concentrações do traçador (digamos 1 a 2% do fim da escala 1% CO2).  

O que parece de facto anómalo é ySi (fase C) que é bastante inferior ao esperado e cuja 

razão de ser terá tido a ver com o facto de o ensaio ter decorrido numa condição de 

ensaio diferente da que foi usada para calibrar o caudal de sistema de ventilação, em que 

a perda de carga era de facto menor, o que conduzirá a um caudal maior. 
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Os valores esperados (fase B) são sistematicamente superiores aos observados, o que 

pode estar relacionado com o caudal volumétrico Gv3 efectivo inferior ao valor 

apresentado na Tabela 6.6. Esta explicação está de acordo com o facto de a mistura à 

saída do selector de serviço se apresentar a uma pressão superior à pressão 

atmosférica, que é a condição de cálculo do Gv3.  
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6.4 Procedimento para a medida da concentração de odor 

O procedimento de medida da concentração de odor baseia-se na secção 2.7 e está 

descrito no fluxograma da Figura 6.3. Este tem como função determinar a concentração 

de odor em misturas gasosas e é a base para o desenvolvimento do programa 

AMOSOLF. 

Figura 6.3 – Procedimento de medição da concentração de odor de uma mistura gasosa 
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As respostas dos assessores são registadas em ficheiro de dados sob a forma de uma 

matriz das observações; a partir destes resultados o programa realiza os cálculos 

necessários, de acordo com o procedimento de cálculo da secção 2.7, para determinar a 

concentração de odor. 

6.5 Avaliação e selecção dos assessores 

A avaliação dos assessores é o procedimento pelo qual um conjunto de pessoas 

candidatas a fazer parte do painel de assessores são escolhidas para o efeito. Os 

critérios de avaliação do painel de assessores estão indicados na secção 2.6. O 

procedimento para a avaliação e selecção dos assessores baseia-se nesses critérios e é 

a base para o desenvolvimento do programa ASSEOLF. Este procedimento está descrito 

no fluxograma da Figura 6.4. 
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Figura 6.4 – Procedimento para a avaliação e selecção dos assessores 

As respostas dos assessores são registadas em ficheiro de dados sob a forma de uma 

matriz das observações; a partir destes resultados o programa realiza os cálculos 

necessários, de acordo com o procedimento de cálculo da secção 2.6, para determinar a 

concentração de odor. A análise destes resultados permitirão qualificar os assessores 

para o painel de assessores. 
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6.6 Avaliação de desempenho do laboratório 

O procedimento para a avaliação de desempenho do laboratório, onde se realizam 

ensaios de olfactometria dinâmica, baseia-se na secção 2.8.2 e está descrito no 

fluxograma da Figura 6.5. É a base para o desenvolvimento do programa ALABOLF. 

Seleccionar o gás de referência a amostrar e 
deixar que percorra a linha durante 30 

segundos

Sim

i = 10

Indicar o início da avaliação aos 
assessores através do sinal luminoso

Esperar pela resposta dos 
assessores durante 15 segundos

Não

Faz relatório do ITE

Sair

Seleccionar o teste a realizar 1 ≤ i ≤ 10

Ler e registar a resposta dos 4 
assessores (S ou N)

Ler e registar as respostas dos 
diferentes sensores (T, Patm, caudal 

e  ΔP)

Figura 6.5 – Procedimento para a avaliação de desempenho do laboratório  
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As respostas dos assessores são registadas em ficheiro de dados sob a forma de uma 

matriz das observações; a partir destes resultados o programa realiza os cálculos 

necessários, de acordo com o procedimento de cálculo da secção 2.7 e 2.8.2, ou seja, 

primeiro é determinada a concentração de odor e em seguida são determinados os 

parâmetros referentes aos critérios de qualidade de desempenho. 
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7 Conclusões e sugestões 

De acordo com os objectivos estabelecidos para este trabalho foi realizada uma análise 

ao olfactómetro dinâmico existente no laboratório. Verificou-se que este apresentava 

algumas limitações em termos de instrumentação havendo necessidade de as 

complementar. 

7.1 Conclusões 

A análise à Norma Europeia 13725 permitiu definir especificações construtivas e de 

procedimento que foram tidas em conta durante o desenvolvimento do equipamento. 

O trabalho experimental desenvolvido no olfactómetro dinâmico foi um trabalho extenso, 

demorado, em que foram ensaiadas várias soluções e melhorias instrumentais 

sucessivas, tendo em vista a melhoria do desempenho do equipamento. Neste âmbito 

foram adquiridos e instalados dispositivos de monitorização de caudal e de composição 

gasosa, tendo ainda sido efectuada a respectiva calibração. Também foi instalado todo o 

sistema de aquisição automática de dados relativos à resposta dos assessores. Para o 

efeito da operação e controlo do equipamento foi ainda desenvolvido um conjunto de 

programas de aquisição e tratamento de dados para processamento da informação 

adquirida. 

Através do cálculo dos factores de resposta verificou-se que os sensores de caudal 

mássico não respondem com a mesma sensibilidade aos diferentes gases. Em relação 

ao azoto o factor médio de resposta do CO2 para o SCM 1 é de 0,885 e para o SCM 2 é 

de 0,807. Esta situação motivou a impossibilidade de usar um caudal de 1,333 L.min-1 no 

ensaio do sistema de diluição (factor de diluição de 26, 210, 214, 218). 

Os resultados obtidos na verificação das condições de serviço do olfactómetro dinâmico 

com AirS são próximos dos estabelecidos ao longo dos três ensaios.  

Em relação aos tempos de estabilização pode concluir-se ser de cerca de 1,5 a 2 

minutos. 

Os resultados obtidos para a avaliação de desempenho não permitiram concluir sobre a 

instabilidade ou exactidão do equipamento, dado que se verificou que o uso de CO2
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afectou de forma significativa as especificações que foram consideradas para o 

respectivo efeito, em particular o caudal de entrada de CO2 na fase A.  

Contudo a análise do conjunto de ensaios realizados para avaliação das condições de 

reprodutibilidade temporal mostraram que o equipamento é capaz de reproduzir os 

resultados e as condições operatórias ajustadas. 

7.2 Sugestões para trabalho futuro 

As sugestões para trabalho futuro são: 

- deve-se efectuar os ensaios nas mesmas condições de calibração; a utilização da 

calibração de sensores expressa como caudais mássicos deve ter em conta as condições 

de temperatura e pressão actuais nas condições de serviço 

- colocar sensores de pressão na linha de alimentação de AirS aos circuitos de 

diluição/geradores de vácuo; 

- colocar um sensor de depressão na linha de aspiração; 

- substituir as válvulas por válvulas de regulação mais precisas; 

- recomenda-se a substituição do CO2 como gás traçador por CO; A presença de CO2 no 

gás de diluição difere do comportamento do ar, afecta os caudais volumétricos e complica 

o modelo de diluição. Recomenda-se que o gás de diluição não apresente o traçador 

para o efeito da avaliação do olfcatómetro dinâmico. 

- a tecnologia actual assenta no pressuposto de que os caudais de by-pass, uma vez 

ajustados, se mantém inalterados; este pressuposto pode ser monitorizado através da 

instalação de quatro SCM de 0 a 2 L.min-1. Em alternativa é necessário substituir as 

válvulas por dispositivos que permitam uma regulação mais fina. 
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Anexo A – Aplicação do modelo de diluição dinâmica 

Como foi referido na secção 3.4 o modelo de cálculo foi concebido através da 

implementação do modelo de diluição num programa em Excel tendo em conta os 

pressupostos definidos. Este modelo de cálculo permite-nos determinar os factores de 

diluição desejados e as concentrações através do dimensionamento dos caudais. 

Condições de serviço: 

1. 1Ciy = ; 

2. 0,00045Ai Biy y= =  e 0,00049Giy =  (concentrações medidas com o sensor de 

CO2 (0-1%); 

3. Ei Diy y= ; 

4. 1Di DiGv Gv− = ; 

5. 20 / minEi AiGv Gv L= = ; 

6. 60 / minGiGv L= ; 

7. 42GiZ = ; 

8. 22ViZ = ; 

9. 6 212 2iZ≤ ≤  (factores de diluição pretendidos). 

O factor de diluição pretendido Zi, é dado por 

( )log

log22
Di Gi ViZ Z Z

iZ
⋅ ⋅

=
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Tabela A.1 – Exemplo cálculo para a obtenção dos factores de diluição e concentrações pretendidos 

Estágio i ZDi
GvBi~ 

(L.min-1) 
GvCi 

(L.min-1)
GvDi-1 

(L.min-1) ZGi
GvAi 

(L.min-1)
GvEi 

(L.min-1) ZVi
GvGi 

(L.min-1)
GvSi 

(L.min-1) Zi

1 20 0 1,333 26

2 21 0,667 0,667 27

3 22 1,000 0,333 28

4 23 1,167 0,167 

1,333 24 20 20 22 60 80 

29

5 20 0 1,333 210

6 21 0,667 0,667 211

7 22 1,000 0,333 212

8 23 1,167 0,167 

1,333 28 20 20 22 60 80 

213

9 20 0 1,333 214

10 21 0,667 0,667 215

11 22 1,000 0,333 216

12 23 1,167 0,167 

1,333 212 20 20 22 60 80 

217

13 20 0 1,333 218

14 21 0,667 0,667 219

15 22 1,000 0,333 220

16 23 1,167 0,167 

1,333 216 20 20 22 60 80 

221
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Anexo B – Resultados obtidos da calibração dos sensores de 

caudal mássico 

1 Sensor de caudal mássico 1 

Tabela B.1 – Dados obtidos da calibração do SCM 1 com AirS 

Volts Gm1 (g/min) 
1,008 0,000 
1,009 0,000 
1,009 0,000 
1,501 0,126 
1,502 0,126 
1,486 0,121 
2,010 0,295 
2,011 0,295 
2,012 0,295 
3,002 0,720 
3,004 0,720 
3,005 0,720 
4,004 1,385 
4,004 1,385 
4,006 1,384 
4,894 2,322 
4,895 2,323 
4,896 2,323 

y = 0,1253x2 - 0,1583x + 0,0646
R² = 0,9982

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 1 2 3 4 5 6

Gm1

(g/min)

Volts

AirS

Figura B.1 – Curva de calibração do SCM 1 com AirS 
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Tabela B.2 – Dados obtidos da calibração do SCM 1 com N2

Volts Gm1 (g/min) 

1,008 0,000 
1,008 0,000 
1,008 0,000 
1,545 0,134 
1,545 0,133 
1,544 0,133 
1,997 0,281 
1,997 0,281 
1,997 0,281 
3,004 0,696 
3,003 0,696 
3,003 0,696 
4,000 1,339 
3,999 1,339 
3,999 1,339 
4,896 2,246 
4,897 2,247 
4,896 2,246 

y = 0,1207x2 - 0,1504x + 0,0604
R² = 0,9983

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 1 2 3 4 5 6

Gm1

(g/min)

Volts

N2

Figura B.2 – Curva de calibração do SCM 1 com N2
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Tabela B.3 – Dados da calibração do SCM 1 com CO2 

Volts Gm1 (g/min) 

0,999 0,000 
0,999 0,000 
0,999 0,000 
1,500 0,103 
1,493 0,103 
1,489 0,103 
1,996 0,240 
1,987 0,238 
1,982 0,236 
3,015 0,616 
3,012 0,616 
3,013 0,616 
4,007 1,179 
4,008 1,179 
4,008 1,179 
4,887 1,973 
4,886 1,972 
4,887 1,972 

y = 0,1081x2 - 0,1424x + 0,061
R² = 0,9983

0
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1,5
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Figura B.3 – Curva de calibração do SCM 1 com CO2
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2 Sensor de caudal mássico 2 

Tabela B.4 – Dados da calibração do SCM 2 com AirS 

Volts Gm2 (g/min) 

1,007 0,000 
1,007 0,000 
1,007 0,000 
1,516 0,129 
1,518 0,130 
1,519 0,130 
1,988 0,286 
1,979 0,282 
1,974 0,282 
3,000 0,722 
2,955 0,695 
2,957 0,695 
4,001 1,390 
4,002 1,389 
4,004 1,389 
4,919 2,408 
4,921 2,407 
4,923 2,407 

y = 0,1334x2 - 0,1944x + 0,0986
R² = 0,9977

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 2 4 6

Gm2

(g/min)

Volts
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Figura B.4 – Curva de calibração do SCM 2 com AirS 
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Tabela B.5 – Dados da calibração do SCM 2 com N2

Volts Gm2 (g/min) 

1,009 0,000 
1,008 0,000 
1,008 0,000 
1,535 0,128 
1,535 0,129 
1,535 0,128 
1,995 0,280 
1,995 0,280 
1,994 0,280 
2,997 0,694 
2,997 0,694 
2,996 0,694 
3,987 1,285 
3,988 1,284 
3,988 1,284 
4,890 2,237 
4,890 2,237 
4,890 2,236 

y = 0,1231x2 - 0,1698x + 0,0828
R² = 0,9968
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Figura B.5 – Curva de calibração do SCM 2 com N2
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Tabela B.6 – Dados da calibração do SCM 2 com CO2

Volts Gm2 (g/min) 

1,037 0,000 
1,036 0,000 
1,035 0,000 
1,499 0,093 
1,496 0,092 
1,495 0,092 
2,009 0,235 
2,008 0,233 
2,006 0,233 
2,986 0,582 
2,965 0,582 
2,952 0,570 
4,011 1,141 
4,003 1,141 
3,998 1,141 
4,869 1,922 
4,861 1,889 
4,862 1,890 

y = 0,1053x2 - 0,1376x + 0,0536
R² = 0,9982
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Figura B.6 – Curva de calibração do SCM 2 com CO2



Desenvolvimento de um Olfactómetro Dinâmico 

Universidade de Aveiro 99

3 Sensor de caudal mássico 3 

Tabela B.7 – Dados da calibração do SCM 3 com AirS 

Volts Gm3 (g/min) 

1,599 4,132 
1,620 4,225 
1,639 4,383 
2,031 6,802 
2,036 6,738 
2,042 6,841 
3,035 14,913 
3,038 14,645 
3,043 14,940 
4,029 28,704 
4,011 28,302 
4,010 28,421 
4,435 38,797 
4,436 38,709 
4,322 38,567 

y = 3,6182x2 - 9,9178x + 11,325
R² = 0,9943
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Figura B.7 – Curva de calibração do SCM 3 com AirS 
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4 Sensor de caudal mássico 4 

Tabela B.8 – Dados da calibração do SCM 4 com AirA 

Volts Gm4 (g/min) 

2,097 75,549 
2,098 75,595 
2,107 75,520 
2,176 86,469 
2,151 86,667 
2,170 86,396 
2,208 95,632 
2,207 95,474 
2,205 95,556 
2,270 113,160 
2,255 112,021 
2,244 111,034 

y = 704,37x2 - 2840,8x + 2935
R² = 0,9798

60

70

80

90

100

110

120

2,05 2,1 2,15 2,2 2,25 2,3

Gm4

(g/min)

Volts

AirA

Figura B.8 – Curva de calibração do SCM 4 com AirA 
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5 Sensor de caudal mássico 5 

Tabela B.9 – Dados da calibração do SCM 5 com AirS 

Volts Gm5 (g/min) 

0,994 0,000 
0,993 0,000 
0,994 0,000 
1,533 1,009 
1,533 1,009 
1,532 1,009 
2,031 1,835 
2,031 1,835 
2,032 1,835 
2,508 2,520 
2,509 2,521 
2,510 2,520 
3,026 3,362 
3,028 3,362 
3,030 3,362 

y = -0,1033x2 + 2,049x - 1,918
R² = 0,9993

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 1 2 3 4

Gm5

(g/min)

Volts

AirS

Figura B.9 – Curva de calibração do SCM 5 com AirS 
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Tabela B.10 – Dados obtidos da calibração do SCM 5 com CO2

Volts Gm5 (g/min) 

0,993 0,000 
0,993 0,000 
0,993 0,000 
1,507 0,809 
1,504 0,809 
1,502 0,809 
1,984 1,537 
1,979 1,537 
1,974 1,500 
2,497 2,276 
2,487 2,276 
2,477 2,195 
3,113 3,180 
3,119 3,180 
3,118 3,180 

y = -0,0355x2 + 1,6372x - 1,5842
R² = 0,9997
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Figura B.10 – Curva de calibração do SCM 5 com CO2


