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Portaria 179 do Inmetro, Homologando o Opacímetro Smoke Check 
2000 (Publicada em 3/8/2010, no Diário Oficial da União, nº 147, à pág. 75) 
 

 
 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E 

QUALIDADE INDUSTRIAL 
DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL 

 

PORTARIA Nº 179, DE 21 DE JULHO DE 2010 
 

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Nor-
malização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de 
competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria 
Inmetro n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições 
dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada 
pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro, de acordo com 
o Regulamento Técnico Metrológico para opacímetros de fluxo parcial, aprova-
do pela Portaria Inmetro n° 060/2008, resolve: 
Aprovar o modelo 2000 de opacímetro de fluxo parcial marca SMOKE CHECK, 
e condições de aprovação especificadas na íntegra da portaria. 
 
Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro: 
http://www.inmetro.gov.br/pam/. 
 
 

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS 

http://www.inmetro.gov.br/pam/
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1.  Uso do Opacímetro Smoke Check 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ao lado, medição de opacidade em 

caminhão Fora-de-Estrada (usado em 

mineração).  
 
 
 
 
 
 

 

Abaixo, uso em um caminhão rodoviário. 
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2. Operação Prática 

 
A seguir são demonstrados os principais comandos do teclado no Monitor do 

Opacímetro Smoke Check 2000.  
 

0,00

 
 
 

O Teclado foi desenvolvido de forma a ser o mais simples possível durante 
a utilização, sendo do tipo de membrana, que assegura insensibilidade à umida-
de, grande durabilidade e sensação táctil adequada (o operador sente facilmente 
pela ponta do dedo, que a tecla foi acionada efetivamente).  

 

Saída - Fita da  
Impressora Térmica 

Mostrador Digital 
(Visor) 

Indicador  - 
Leituras m-1 

Indicador  - 
Leituras % 

Tecla Liga/ 
Desliga 

  
 

Tecla “Impressão”  

Tecla Avança a Fita 

Tecla “Zero” – 
Recalibra o 
Opacímetro 

Tecla para apagar  
a leitura quando no 
modo “Máx”e Impr. 

Tecla “Máx.” – 
Retém no Visor o 
maior valor lido 
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3. Segurança 

 
Ao trabalhar com o opacímetro, verifique antes o veículo ou máquina on-

de está instalado o motor diesel, quanto a: 
 
 Estar seguramente freado (Freio de Estacionamento) ou travado por 

calços, de maneira a evitar que se movimente durante o teste. 

 Assegurar-se de que a transmissão esteja em “Neutro”, ou seja, em 

“Ponto Morto”, desengatada. 
 A saída do escape não esteja dentro de ambientes fechados, para evitar 

concentração de gases. 
 Observar se o tubo de escape não tem vazamentos, furos, etc., para 

evitar leituras errôneas. 
 Confirmar o motor liberado (mecanicamente apto), para as acelerações 

do teste (caso não esteja, peça para corrigir a causa e só então, execute 
o teste). 

 Verificar se a bomba injetora está lacrada. 
 Confirmar que o acelerador do veículo aciona corretamente a alavanca 

correspondente da bomba (abre-a totalmente). 
 Desligar o ar condicionado do veículo se houver. 
 Desativar o freio motor do veículo se houver. 
 Observar se o motor está na temperatura normal de funcionamento, e ao 

funcionar, se a pressão do óleo lubrificante está normal. 
 Observar existência de vazamentos de óleo lubrificante, combustível ou 

água – se existirem, pedir para corrigir antes do teste. 
 Confirmar existência suficiente de óleo lubrificante água de refrigeração e 

combustível antes de iniciar o teste. 
 Usar a empunhadeira para manusear a sonda – esta poderá estar aque-

cida de testes anteriores. 
 Evitar tocar o tubo de escape de gases – poderá estar muito quente; se 

necessário, usar luvas adequadas. 
 Caso disponível o tripé regulável, pode ser usado para facilitar a aplica-

ção da Sonda em alguns escapamentos. 
 Em escapamentos com saída para o alto, há disponibilidade de um ex-

tensor que se acopla à Sonda, evitando a necessidade de subir em es-
cadas ou plataformas. 

 

 

NOTA: a Altanova não aprova medições feitas sem os cuidados necessários 

e não aceita responsabilidade direta ou indireta por acidentes ou prejuízos 

advindos dessas ações. 
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4. Norma Brasileira NBR 12897 - Emprego do opacímetro para 

medição do teor de fuligem de motor Diesel 

 

Instrução Normativa IBAMA Nº 6, de 8 de junho de 2010 
 
 

Estabelece uma sequência de teste que constitui a forma padronizada para 
determinar o nível de fumaça emitido por motores diesel no país. Resumidamen-
te, estabelece: 
 
 

a) A partir da rotação do motor em marcha lenta, o acelerador deve ser aciona-
do de forma contínua e rapidamente, até atingir seu final de curso, (corte da 
Bomba Injetora), mantendo essa rotação por um máximo de 4 segundos; 
 

b) Liberar o acelerador, para que o motor retorne à condição de marcha lenta; 
aguardar pelo menos 4 segundos nessa condição antes de repetir a etapa 
(a); 

 
c) Executar os procedimentos definidos em “a” e “b de 4 a 10 vezes, tomando 

como medidas os valores máximos de opacidade obtidos em cada acelera-
ção. 

 
d) Para motores com mais de uma saída de escapamento, deve-se fazer o 

teste completo em cada saída, e o resultado considerado será o maior deles. 
 

Resultados 
 

O resultado de um exame será tomado a partir da segunda medição, sendo 
desprezada a primeira medição, os valores das medições seqüentes só poderão 
ser considerados se satisfizerem as seguintes condições: 

 
Desprezando-se a primeira aceleração para eliminação de resíduos acumu-

lados no escapamento, os valores de opacidade obtidos em três medições con-
secutivas a partir da segunda medição inclusive, devem ser analisados e só po-
dem ser considerados válidos quando a diferença entre o valor máximo e o mí-
nimo neste intervalo não for superior a 0,5m-1; 

O primeiro grupo de três valores consecutivos que atenda às condições de 
variação determinadas no subitem acima, é considerado como o grupo de medi-
ções válidas, encerrando-se o ensaio; 

O resultado do ensaio é a média aritmética dos três valores consecutivos vá-
lidos, assim selecionados. 
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5. Preparação e Instalação do Opacímetro 

 

a) Retire a Sonda da Maleta, estenda o cabo de conexão com os terminais 
de 5 pinos, e conecte uma ponta à Sonda, atarraxando positivamente o 
anel roscado de sujeição, fazendo o mesmo com a outra ponta do cabo, 
no conector correspondente do Monitor (superior). Nessa ocasião, atente 
para não permitir que o cabo fique torcido, enrolado em si mesmo – isso 
poderá causar quebras internas. 

 
Atenção: ao desconectar o cabo, puxar pelo anel roscado de sujeição; NUN-
CA puxar o conector pelo cabo – isso quebrará o cabo internamente! 
 

b) Decida como fará a medição, se for com o engate da mola da Sonda ao 
tubo de escape, monte a empunhadeira; caso prefira usar o tripé, ros-
queie a Sonda na haste dobrável, e escolha o tubo extensor do tripé de 
tamanho adequado para a altura de saída do escape, prendendo a seguir 
no tripé articulado.  

 
NOTA: caso seja necessário medir a opacidade em escapamentos de pe-
queno diâmetro, como o caso de Picapes, Vans, e mesmo Micro-ônibus e 
pequenos caminhões, o uso do tripé será necessário, para permitir que só o 
redutor de diâmetro da Sonda penetre no tubo de escape. 
 
A escolha do redutor está condicionada ao diâmetro do escapamento:  

 Até 50mm de diâmetro – Sonda com redutor  
 Acima de 50mm de diâmetro – Sonda sem redutor. 

 

c) Tire o Monitor da Maleta e verifique a existência de papel suficiente pa-
ra impressão. Caso esteja no final aparecerá uma mancha vermelha no 
papel, substitua então o rolo: abra a caixa da impressora pela frente do 
aparelho, coloque o novo rolo no compartimento e após, faça uma ponta 
na fita para facilitar a introdução na impressora, e acione a tecla “Avan.”.  

 

d) Com a Sonda montada, pronta para uso, tome o monitor e proceda ao 
seguinte: 

 

e) Ligue o aparelho: Aperte a Tecla “Liga/Desl.” essa tecla também des-
liga o opacímetro, bastando mantê-la pressionada por 5 segundos, 

quando no visor, aparecerá a palavra “OFF”; nesse momento solta-se a 
tecla – o opacímetro se desligará. 
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f) Caso esteja em condições de baixa luminosidade (à noite, por exemplo), 
ligue a Iluminação do Visor, apertando a tecla “Limpa” por pelo menos 
1 segundo. Para desligar, aperte novamente por 1segundo. Esse co-
mando só não funcionará se o modo “Impressão” ou Modo “Máx” estive-
rem acionados; portanto ligue a iluminação antes de acionar o modo “Im-
pressão” ou modo “Máx”. 

 
Nota: se nenhuma outra tecla for pressionada, o aparelho desligar-se-á automa-
ticamente após uma hora (1 H).  
 

g) Ao ligar o opacímetro, no visor aparecerá uma seqüência de números, 
começando com um código de engenharia (p/ exemplo: 99F, ou 1.0), e 
em seguida passando pelo valor da tensão da Bateria do aparelho, e fi-

nalizando com “CAL”, que é a pré-calibração automática do opacímetro, 
que ao desaparecer, deixará indicação de “0.00”, ou 0.01, 0.02, etc.: 
 

 
 
 

                             
 

 
 
 
 

 
 
 

Ao ligar, 
entra m-1 

1º 

Pressione 

aqui para 

ligar 

Leituras 
Iniciais no 
Visor 

Tensão Inicial 

Auto-
calibração 

Pronto para Operar 
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h) Esses valores são no Fator K (m-1), e no modo contínuo, automático do 
opacímetro, que é mostrado pelo LED vermelho aceso ao lado do visor; 
o LED verde indicativo da medição em Porcentagens (%) ficará piscando 
para indicar que o circuito para sua leitura está disponível. 
  

i) Mudança de Escala de Medição: pressionando uma vez a tecla “Li-
ga/Desl.”, ocorre a mudança de escala de medição, passando de m-1 pa-
ra % (ou o contrário, passando do m-1, para %); o primeiro caso é indica-
do pela iluminação contínua do LED vermelho, e o verde passando a pis-
car. Nessa ocasião o visor mostrará leituras como 0,00, 0,01, 0,02, etc.: 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

j) Antes de colocar a sonda no escapamento, faça algumas acelera-

ções preliminares (pelo menos três), para assegurar que a tubulação de 
escape fique limpa da fuligem acumulada. Uma vez tido esse cuidado, 
instale a Sonda no escapamento (com a mola ou no tripé) - sempre 
observando para que fique alinhada com o eixo de saída do tubo de es-
capamento (a ponta cilíndrica da Sonda dentro do tubo) e proceda a al-
gumas medições experimentais para conhecer melhor o estado do motor 
em teste. 
 

6. Ensaio com Smoke Check 2000 - Modo Impressão 

 

IBAMA IN6 
 

O opacímetro Smoke Check 2000 facilita a execução do teste prescrito pela 
Instrução Normativa Nº 6 do IBAMA (Ver Pág. 8), por ter várias funções já incor-
poradas, como o cálculo da média da opacidade do teste, a escolha das medi-
ções representativas conforme estabelecido na norma, a impressão de relatórios 
das medições, (estes em duas escalas – em % e m-1); além disso, informa ao 

operador caso o teste seja REPROVADO, se: 
 
 

Leituras em m-1 
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a) A opacidade medida estiver acima de 7,00 m-1; 

b) O teste chegar até a 10ª leitura com diferença superior a 0,5m-1 entre 
as três ultimas leituras. 

  
Constatando que o motor está excessivamente desregulado para oferecer 

resultados confiáveis de leitura, necessitando, portanto, de cuidados especializa-
dos. 
 

 

6.1. Procedimento no Modo Impressão com o SC 2000 
 

Após efetuar algumas acelerações conforme descrito no item j do cap. 5, co-

loque o opacímetro no “Modo de Impressão”, para isso, acione a tecla “IMPR.”. 

Escolha a escala desejada para executar o teste apertando a tecla “Liga-Desl.” 
brevemente, para alternar entre a escala em m-1 e a escala em % (porcentagem) 
– no primeiro caso aparecerá o número 0.00, alternando com 0.0P, sendo que 

esse “P” que aí aparece significa que o instrumento está pronto para execução 

dos Ensaios de Medição para o teste de Opacidade para veículos Pesados; 
se escolhida a escala %, aparecerá 0.P, com o “P” tendo idêntico significado. 
 

Caso o motor a ser testado (ensaiado), seja de veículo leve, deve-se pressi-
onar brevemente a tecla “Máx” para que apareça 0.0L ou 0.L a depender da 
escala escolhida, denotando estar o aparelho preparado para esse tipo de motor. 
Os valores medidos, vão, portanto alternar entre o decimal/centesimal que for 
lido, e as letras “P” ou “L”. 
 

0.0P
                

0.0L
 

 

 
Comande a primeira aceleração do motor, para se conhecer a opacidade 

da fumaça; quando o motor retornar à marcha lenta, já estará registrado no visor, 
o máximo valor alcançado nessa aceleração. 
Obs.: a aceleração deve ser feita de forma continua e rápida conforme descrito 
no item a) do cap.5 do manual. 
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NOTA: o valor observado no visor aparecerá, por exemplo, como 38,2% ou 
38.P%, por que as letras “P” ou “L” alternam com o último dígito do visor; ou ain-
da, (exemplo), 1.38 m-1 ou 1.3L m-1, se for essa a escala escolhida. 

 

38.2
    ou      

38.P
 

    
Visto esse valor, Pressione a tecla “LIMPA”, que o apaga do visor, e mostra em 
seu lugar “L1”, a seguir volta a aparecer o valor lido, que ficará visível por 4 se-
gundos, quando então apagará e o visor mostrará o valor 0,0% ou 0,00 m-1, signi-
ficando que a primeira leitura foi registrada no opacímetro para processamento, e 
que este está pronto para nova leitura (aceleração): 

 

 
 

NOTA: durante o tempo de 4 segundos, não deve ser feita nova aceleração no 
motor, pois nesse caso o opacímetro não registrará o valor correto. 
 

Os valores de opacidade obtidos em três medições consecutivas a partir da 
segunda medição inclusive, serão considerados válidos quando a diferença entre 
o valor máximo e o mínimo neste intervalo não for superior a 0,5m-1. 
Imediatamente após 3 leituras consecutivas, aparece no visor do opacímetro, o 
valor da última leitura feita e o valor da média calculada pelo aparelho. Em segui-
da, aparece a mensagem “rEL”, que significa que o relatório desse teste está 
sendo impresso, automaticamente: 
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Ao término da impressão, o papel pode ser destacado da impressora. 
  
 O relatório pode ser reimpresso, bastando para isso manter pressionada a 
Tecla “AVAN.” por mais de 3 segundos; podem ser feitas tantas cópias quanto 
necessário.  
 
 
NOTA: Após desligar o modo “Impressão”, o relatório da medição é APAGADO 
da memória do Opacímetro, NÃO MAIS PODENDO SER IMPRESSO. 
 
 

O relatório emitido pelo opacímetro por meio do método de impressão, é 
constituído de alguns campos para identificação em sua impressão: 
 

 Empresa; 

 Data e Hora; 

 Tipo de motor testado, se Leve ou Pesado; 

 Relação das medições efetuadas em % e m-1; 

 Média Calculada segundo a Norma IBAMA IN6, a média é calculada em 
(m-1) e % e ambas estão descritas na fita. 
 

 Abaixo da informação Média são impressos: 
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- VER OPACIDADE, de acordo com RESOLUÇÃO CONAMA 418/09 
- TESTE REPROVADO, se opacidade for maior que 7,00m-1 ou a variação entre 
valores das 3 últimas leituras for maior que 0,5m-1. 
 

 

6.2. Teste no Modo Máximo 

 
O método de ensaio pelo modo máximo, poderá ser efetuado executando as 

mesmas etapas de aceleração como no ensaio pelo modo de Impressão. Porém, 
por meio deste método não é possível a impressão da fita pelo opacímetro e este 
também não seguirá a norma do IBAMA referida no ensaio de impressão já que, 
por meio deste método é possível efetuar o número de acelerações que o cliente 
desejar. Este método destina-se a ser efetuado, como por exemplo: o operador 
deseja efetuar algumas acelerações para acompanhar o nível de opacidade do 
veículo sem que utilize o papel da impressora ou até mesmo quando não tenha 
papel na impressora acoplada ao opacímetro. 

 
Para execução do teste no Modo Maximo, realize os procedimentos abaixo: 
 
 Escolha a escala desejada para a medição, (% ou m-1), e pressione a 

tecla “Máx.”, ao cambiar para esse modo, o monitor indicará no visor, 
em alternância com o último algarismo, a letra “P”, tanto na escala % 
como na m-1. Pressionando mais uma vez a tecla “Max.”, o visor indicará 
a letra “L” em alternância com o último algarismo, para ambas as escalas 
(% ou m-1), pressionando a tecla “Max.” pela terceira vez, o teste pelo 
modo máximo será desligado, ou seja, aparecerá no visor 0,00 ou 0,0 in-
dicando que o modo máximo não está mais ativo 

 

 Ao selecionar a opção “P” ou “L”, inicie o processo de aceleração e ao 
desacelerar o veículo verás o valor de opacidade fixo no visor, até que se 
pressione a tecla “Limpa” que a removerá e que quando novamente esti-
ver “zerado” com a letra “P” ou “L” piscando o equipamento estará pronto 
para uma nova aceleração; 
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7. Armazenamento de Ensaios Realizados 

 
O opacímetro Smoke Check 2000 é capaz de arquivar os 70 últimos ensaios, 

podendo estes, serem descarregados a qualquer momento no computador. 
Para descarregar os ensaios no computador é necessário um software espe-

cífico criado pela Altanova para assim, facilitar e tornar mais completo um sim-
ples relatório. 

Para obtenção do Programa, faça o download diretamente no site 
www.altanova.com.br. 

 
 
 

 
 

 

 
Para a transmissão dos ensaios, haverá a opção “Descarregar” na tela inici-

al do software, ao clicar na opção será possível visualizar a tela com a mensa-
gem como a imagem a seguir. 

 
Será necessário obedecer a mensagem visualizada na janela que irá se 

abrir após clicar em descarregar para que, os últimos 70 ensaios arquivados no 
opacímetro sejam transferidos para o computador. 
 

http://www.altanova.com.br/
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Existe a necessidade de estabelecer a comunicação do opacímetro com o 
computador por meio do cabo fornecido junto com o equipamento. Para isso 
deverá ser consultado o menu ajuda do software Syscon e nele, visualizado os 
arquivos do Manual Syscon e do Cabo USB. 

Obs: A transmissão dos ensaios arquivados no opacímetro para o computa-
dor é feita somente via cabo. 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

Maiores instruções sobre utilização do programa verifique no Menu Ajuda. 
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8. Instalações Sugeridas para o Smoke Check 2000 

 
 

   
         

 

   
                          

  

Ao lado temos uma imagem 

no qual, utiliza-se a mola de 

fixação da sonda. Esta mola 

encontra-se na parte inferior 

da sonda e para que seja 

acoplada a sonda no escape, 

é necessária a colocação da 

empunhadeira, que também 

é colocado na parte inferior 

da sonda por rosqueamento. 

Utilização do tripé devida-

mente regulado a altura do 

escapamento de um caminhão 
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9. Manutenção Básica do Opacímetro Smoke Check 2000 

 

9.1. Recarregando a Bateria  
 

O Smoke Check 2000 é equipado com uma Bateria Chumbo-Ácido, selada, 
de 12V de tensão nominal, e 1,3 Ah de capacidade de descarga máxima. É uma 
unidade capaz de suportar facilmente a descarga imposta pelo funcionamento 
geral do opacímetro, em especial a Impressora Térmica, quando operando. O 
Recarregador usado para manter a bateria em boas condições de carga, é uma 
unidade de capacidade máxima de 1000mA, o que basta para colocar a bateria 
em ótimas condições de funcionamento, pronta para um trabalho de pelo menos 
um dia.  

NOTA: caso a bateria não mais retenha a carga, ou apresente qualquer ou-
tro problema, e seja substituída, deve-se atentar para que sua substituição 
seja feita de maneira a atender às normas estabelecidas para evitar a polui-
ção causada pelos agentes químicos nela existentes. O fornecedor da bate-
ria de substituição deverá ser capaz de promover o descarte correto da uni-
dade retirada do Smoke Check 2000. Para o caso da substituição ser feita 
pela Altanova Ltda., os devidos cuidados são tomados para que se proceda 
à reciclagem da unidade substituída. 
O Recarregador é ligado ao conector inferior do Monitor (5 pinos), que tem 
o mesmo padrão de qualidade do superior (usado para a transmissão dos 
sinais da Sonda), e assegura ótimo contato. 
 

 

NOTAS: CUIDADO AO MANUSEAR O CONECTOR INFERIOR DO MO-

NITOR!   
O contato simultâneo dos pinos Positivo (+) e Negativo (-) por materiais 
condutores de eletricidade, (ex.: Fios, Materiais Metálicos, os PRÓPRIOS 
DEDOS, etc.), PROVOCARÁ CURTO-CIRCUITO, que poderá queimar a 
Bateria, a Placa Eletrônica e a Impressora.  
A GARANTIA NÃO COBRE QUEIMAS POR CURTO CIRCUITO. 

 

 
Ao religar o opacímetro, o próprio monitor indicará o valor da tensão da ba-

teria, dando ao operador a noção de quanto tempo de trabalho poderá realizar 
antes de precisar de nova carga. 
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9.2.       Limpeza 
 

O opacímetro tem na sua Sonda, duas áreas que precisam ser limpas regu-

larmente. 
 

Lentes  
 

 As lentes (limpeza mais freqüente) protegem o LED e a Fotocélula, 
(que geram e recebem respectivamente, o feixe luminoso); a sujeira ao acu-

mular-se nelas, vai causar que o aparelho interrompa as medições (“Erro de 

Calibração Zero – EC0”), até que sejam limpas. A limpeza é muito simples, 
(ver imagens neste manual), bastando usar um cotonete embebido em álco-
ol, para efetuá-la; após a limpeza com o álcool, deve-se secar a lente, com 
um cotonete seco. Ocasionalmente, o gás de escape do motor tem parcela 
de óleo (lubrificante ou diesel), expelido em partículas – esse material vai 
também sujar as lentes; nesse caso, é conveniente limpá-las primeiro com 
um detergente leve (tipo caseiro), usando para isso um cotonete embebido 
com esse detergente. Após, proceda à limpeza com o álcool como especifi-
cado antes. Tomar cuidado para não riscar as lentes ou danificá-las de qual-
quer forma, pois isso poderá alterar a calibração do aparelho. 
 

       Furos Calibrados  
 

 Os furos calibrados das paredes da Câmara de Medição, vem logo a 
seguir, pois neles também pode se acumular fuligem, especialmente partí-
culas maiores (que habitualmente se encontram nos tubos de escapamen-
to), podendo obstruir parcialmente a passagem da luz, impedindo o equipa-
mento de “zerar” (autocalibrar-se). Para essa manutenção é fornecida uma 
ferramenta com o opacímetro, que permite a limpeza sem causar danos aos 
furos ou às lentes e que portanto deve ser usada exclusivamente nessa ati-
vidade. 
 
 

Quando há excessiva sujeira nas lentes, ou nos furos calibrados, o Opa-
címetro apresentará dificuldade em se calibrar, dando em consequência, lei-

turas no monitor “EC0”, (Erro de Calibração Zero), quando pressionada a 
tecla “Zero”; essa é uma indicação de que há necessidade de limpeza ime-
diata da Sonda do aparelho.  

Uma vez feita a limpeza, o opacímetro voltará a se calibrar normalmente, 
ao pressionar-se a tecla “Zero”.  
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9.3. Troca da Fita da Impressora 
 

Quando termina a fita da impressora, deve-se providenciar sua reposi-
ção; o eventual uso da impressora sem fita, poderá causar danos ao cabeçote 
de impressão, que é térmico. A instalação do novo rolo de fita é bastante sim-
ples: 

 
a) Abra a tampa do compartimento da fita da impressora;  

 
b) Remova eventuais restos de fita, se houver; 

 
c) Corte a extremidade em “V” em um novo rolo de fita, formando uma pon-

ta, e procure endireitar a fita, contra o sentido imposto pelo rolo; 
 

d) Certifique-se de que a fita fique com a parte amarela à vista, ao sair do 
monitor – o verso da fita deverá ficar para baixo (é o lado que tem a iden-
tificação do opacímetro); 
 

e) Insira a ponta assim formada, na fenda existente na frente do monitor do 
opacímetro, até que a mesma seja vista pela fenda da saída superior do 
monitor; 

 
f) Acione a impressora (aperte a tecla “Impr.” e depois a tecla “Avan.”), fa-

zendo o papel ser tracionado; confirme que a impressora traciona sem 
problemas, e que o papel progride uma linha a cada acionamento da te-
cla “Avan.”; se o papel não for tracionado, deve-se puxar manualmente 

(SEM acionar a tecla “Avan.” ao mesmo tempo!) uma porção de fita 
(mais ou menos 10 cm), e tentar novamente, até que a impressora seja 
capaz de tracionar sem dificuldade; 

 
g) Feche a tampa do compartimento do rolo de papel; 

h) O opacímetro estará então pronto para uso, com a versão impressa do 
relatório disponível. 

 
 

9.4. Cuidados Adicionais 
 

Cabo Conector – Monitor à Sonda, esse componente foi desenvolvido es-
pecialmente para o Opacímetro Smoke Check 2000, e tem as seguintes caracte-
rísticas principais: 

 

a) Flexível até 10 cm de raio de curvatura; 
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b) Superfície lisa, sem pontos de agarramento; 

c)     Resistente ao calor até 200ºC. 
É um cabo para grande durabilidade, mesmo no uso mais áspero; entretanto, 
é essencial que seja usado com zelo: 

i. NÃO esticar;  
ii. NÃO permitir a formação de “NÓS” ao desenrolar ou enrolar; 
iii. NÃO PENDURAR o monitor, ou a sonda, nele. 

 

d)   Limpeza: fazê-la com pano embebido em mistura de sabão neutro 
(coco p/ex.) e água, e enxaguar com pano úmido; o álcool é aceitável 
para limpezas leves. Não usar solventes de qualquer natureza. 
 

Monitor - é um componente de grande resistência e rigidez. Entretanto, é 

importante evitar deixar cair, bater, molhar (NÃO É À PROVA D’ÁGUA!), colocar 
objetos pesados sobre ele, especialmente sobre o teclado e visor, manter fecha-
dos/protegidos os conectores quando não em uso, tomar cuidado para não entrar 
sujeira na Impressora através do compartimento do papel ou da fenda de saída 
da fita.  

 

Sonda - evitar deixar cair, NÃO pendurar pelo cabo, ou submeter a excesso 
de temperatura (esquecer a sonda presa no escapamento, por exemplo), conferir 
sempre a limpeza das lentes, e ao fazê-lo, seguir orientação deste manual. No 
caso da sonda, é aceitável limpá-la com solvente suave (álcool), para remover 
eventuais depósitos de óleo lubrificante ou combustível, provenientes do teste 
efetuado. Antes de limpar ou guardar, esperar que esfrie ao toque da mão, para 
proteger o estofamento da mala de transporte. 

 

Maleta de Transporte – destina-se a acomodar e proteger o opacímetro du-
rante transporte e quando não em uso; é feita para permitir a fácil guarda e ao 
mesmo tempo serve para verificação de sua integridade, isto é, se está completo 
após uso. DEVE SER SEMPRE USADA QUANDO O OPACÍMETRO FOR ENVI-
ADO PARA REVISÕES OU AFERIÇÕES. 
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9.5. Limpeza da sonda – ferramentas 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Detalhe da limpeza dos 

furos da câmara de medi-

ção com a chave de limpeza 

 
 

 

 

 

 
O Opacímetro está equipado com lentes de proteção à fonte e ao sensor, na 

Sonda de medição. 
 
Essas lentes com o tempo poderão sujar-se de fuligem do escape, causan-

do quando isso acontece, a aparição de números como por exemplo, “0,08”, 
“0,14”, etc., no visor do monitor, ao invés do “0,00”, (Zero). Nesse caso fica im-
possível, “zerar” o aparelho. 

 

Itens para limpeza da sonda: 

chave de limpeza que segue 

junto à maleta e hastes com 

pontas de algodão (Cotone-

tes) 
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Quando isso ocorre, é necessário limpar as lentes, o que pode ser feito sim-

plesmente com um cotonete embebido em álcool, que deve ser esfregado sua-
vemente contra as lentes e também contra a parede oposta às lentes. 
Com isso fica restaurada a capacidade de “zerar” o opacímetro. 

 
 

 
 

 

10.     Aferição 

 
O opacímetro portátil Smoke Check 2000 é fornecido com 2 (dois) Filtros-

Padrão de Densidade Neutra para aferição estática de seu funcionamento. 
Esses filtros tem valores pré-determinados de opacidade, que ficam gravados 
nas peças, isso para que o usuário possa conferir com a leitura dada no monitor 
do opacímetro. 

O Regulamento Técnico Metrológico do Inmetro, (Portaria Nº 060 de 
19/02/2010), estabelece que: 
 
 

Erros Máximos Admissíveis nas Verificações Estáticas de Opacidade 

 

Tipo de Ensaio Faixa do k (m-1) Erro Máximo Admissível 

ESTÁTICO 
0,00 a 2,50 Inicial ± 0,15 m-1 Subseqüente ± 0,25 m-1 

2,51 a 9,99 Inicial ± 0,30 m-1 Subseqüente ± 0,50 m-1 

 
 

Lentes de Proteção 

(manter limpas) 
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Os Filtros-Padrão são fornecidos dentro das duas faixas acima definidas, 

para que se possa verificar a calibração do aparelho com a amplitude necessária. 
 

Emprego dos Filtros-Padrão 

 
Os filtros são apresentados montados, para sua proteção e transporte: 

 
Inicialmente desmontam-se os filtros para uso. Cada filtro terá essa aparên-

cia: 

 
 

Feita a desmontagem, observar se os filtros encontram-se limpos e sem ris-
cos ou arranhões; caso estejam sujos, deve-se limpá-los, de preferência com um 
detergente limpador de lentes de óculos e secá-los com pano ou papel macio, 
que não soltem fiapos. Observar o valor da Opacidade descrito no filtro. 
Ligar o opacímetro normalmente e verificar seu funcionamento até que acuse 
pronto para uso. 
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       A seguir colocar o filtro na Sonda como mostrado: 

 
 

NOTA: colocar o filtro na Sonda como mostrado; NÂO deve ser colocado de 

cabeça para baixo, pois as leituras serão incorretas ! 

 

 
Certificar-se adicionalmente que o filtro encoste seu batente na face traseira 

da Sonda, como mostrado:  
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Uma vez assim com o equipamento montado, manter o opacímetro no modo 

contínuo, ou seja, após ligar o equipamento e o mesmo calibrar, o filtro poderá 
ser inserido. 

 
 Analise o resultado com o valor descrito pelo filtro; 

 
 Retire o filtro e pressione a tecla “Zero” caso o display não tenha retorna-

do ao valor zero; 
 

 Após o visor ter retornado a zero, recolocar o filtro pelo menos mais uma 
vez para a cerificação do resultado obtido; 

 
 

O valor obtido deverá ser comparado com o valor declarado no próprio filtro, 
e o opacímetro estará demonstrando confiabilidade nos ensaios quando os valo-
res obtidos demonstrem os mesmos resultados que os descritos nos filtros utili-
zados ou estejam dentro das tolerâncias. 
 

Esses valores deverão ficar dentro das tolerâncias estabelecidas no Regula-
mento Técnico Metrológico do Inmetro, (Portaria Nº 060 de 19/02/2010), mostra-
da na tabela anterior. 
 

Caso as leituras do opacímetro não concordem com os valores declarados 
dos filtros, entre em contato com a Altanova Ind. e Com. 
 

NOTA: Esses filtros não são calibrados pelo INMETRO, sua principal função é a 
comparação de resultados com o valor determinado pelo filtro para que se obte-
nha uma confiabilidade dos resultados. 
O processo comparativo não deverá ser feito no modo de impressão pois os 
resultados poderão demonstrar valores diferentes devido o mesmo ser obtido no 
modo contínuo. 
 

11.      Acessórios 

 
Visando a facilidade e comodidade do uso do opacímetro Smoke Check 
2000, a Altanova oferece ao cliente alguns acessórios. 
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11.1.  Tripé 
 
 

   
 

 
Este acessório é capaz de favorecer um melhor manuseio e praticidade du-

rante os ensaios. Por meio dele é possível vários tipos de regulagem de altura 
como podemos notar no gráfico em seguida. 
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Obs.: este acessório não é fornecido junto ao opacímetro, sendo assim, sua 
venda efetuada separadamente ao opacímetro. 

 

 

 

Exemplo de aplicação do 

tripé para um escapamento 

baixo. O tubo adaptador é 

também demonstrado na 

imagem 
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11.2.  Barra Extensora 
 

Visando a utilização do opacímetro em veículos que possuem o escapamen-
to elevado, ou seja, escapamentos direcionados para o alto, a Altanova oferece a 
barra extensora podendo com ela, atingir as elevações de escapamento como 
tratores, ônibus e até mesmo caminhões. 

 

 
 

 

 

 
 

 
Obs.: este acessório não é fornecido junto ao opacímetro, sendo assim, sua 
venda efetuada separadamente ao opacímetro. 

 

Sua extensão varia de 70 cen-

tímetros a 2 metros de extensão 

máxima. A barra extensora é 

dotada de uma articulação na 

ponta (local onde a sonda é 

fixada) na qual, poderá ser 

ajustada até obter a inclinação 

desejada de acordo com o mo-

delo do escapamento. 
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11.3.  Bluetooth 

 
Instale o drive e adicione o Opacimetro/Tacômetro(ver manual do cabo/bluetooth. 
 

Por meio da tecnologia Bluetooth, o opacímetro poderá se tornar ainda mais 
pratico, já que, ao realizar o ensaio de opacidade completo via software (proces-
so executado no computador em conjunto com o opacímetro) a comunicação 
poderá ser efetuada via Bluetooth evitando assim o uso de cabo para comunica-
ção entre o opacímetro e o PC. 

O opacímetro Smoke Check 2000 já possui essa tecnologia embutida em 
seu sistema eletrônico, para aciona-la basta ligar o display luminoso. 

Ligue o opacímetro em modo continuo, pressione a tecla “LIMPA” 
Após a instalação do drive, abra o software SYSCON(Ver manual SYSCON) 

        O opacímetro transmite os dados a uma distancia máxima de 15 metros, 
visada direta, sem barreiras. 

12.     Descrição, Características e Especificações 

 

Opacímetro Portátil Smoke Check 2000  
 

12.1.  Descrição 
 

O Opacímetro portátil Smoke Check 2000 de Fluxo Parcial, consiste de uma 

Sonda colocada na saída do escape do veículo, que toma parte do fluxo do gás 
de escape para amostragem, usado então para avaliar o nível de opacidade da 
fumaça do motor Diesel. 

A medição é feita através de sensor fotoelétrico instalado na própria sonda, 
cujo sinal é enviado ao monitor para transformação digital nas leituras de opaci-
dade. 

As leituras podem variar entre 0,00 m-1 - gás totalmente transparente, sem 
qualquer opacidade, até 9,99 m-1, gás de escape totalmente negro, opaco, condi-
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ção extrema; adicionalmente, o Smoke Check 2000 permite a leitura em unida-
des de % e em m-1 (Fator K), que é o padrão de medição usado entre outros, 
pelo CONAMA para inspeção veicular (I/M). 

Essas leituras podem ser correlacionadas com tabelas de opacidade, para 
avaliação do estado de funcionamento dos motores, sendo que no Manual do 
Opacímetro, que acompanha o aparelho, é fornecida uma tabela de referência 
para essa avaliação. 

O Monitor consiste de uma carcaça de polietileno reforçado, que garante 
resistência ao tempo e a choques; internamente, circuito eletrônico “solid state”, 
garante a precisão de 1,0%. 

A energia para a operação do opacímetro é fornecida por bateria recarregá-
vel de 12 V, que permite o uso do equipamento por períodos de mais de 10 horas 
contínuas. 

O Opacímetro Smoke Check 2000 tem entre suas funções, o modo “Max”, 
que permite reter o valor máximo observado na medição; tem ainda a tecla de 
“Zero”, para recalibrar o aparelho e voltar o mostrador a esse valor, bem como a 
tecla “Limpa”, para eliminar o valor retido no modo “Max”; ou leituras no modo 
“IMPR.”. Também dispõe de indicador de bateria fraca “Low Batt”. 
Finalmente, o Monitor está equipado com uma impressora térmica, que é opera-
da através das teclas “Impr.” e “Avan.” e permite o registro das medições feitas, 
mostrado nas duas escalas do aparelho, bem como a média das leituras, já cal-
culadas a partir das mesmas medições, conforme a norma INSTRUÇÃO NOR-
MATIVA IBAMA Nº6. 

O Monitor e a Sonda estão conectados por cabo especial, resistente a calor, 
protegido por terminais de mola em aço inoxidável, e usando conectores de en-
gate rápido de alta qualidade, com pinos flutuantes, para facilidade de engate e 
melhor contato.  

Acompanha também Recarregador para carga da bateria, com cabo exclu-
sivo, dotado de terminais próprios, diferentes daqueles do cabo principal, para 
simplicidade de emprego. 

Finalmente, é fornecido um cabo para conexão serial (RS 232) e um adap-
tador/conversor de RS232 para USB, já que muitos PC’s não oferecem mais 
essa entrada serial. Por meio deste cabo, é possível além da comunicação com 
o software, a alteração dos cabeçalhos do Relatório de Impressão, bem como 
eventuais correções da Data e Hora. 
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12.2.  Características Gerais 
 
 

 Portátil e de fácil manuseio; 

 Equipado com Impressora Térmica incorporada ao Monitor; 

 Sonda em alumínio, dotada de empunhadeira removível; 

 Monitor resistente a choques 

 Cabos especiais, resistentes a calor e protegidos por molas inoxidáveis; 

 Autônomo – bateria recarregável; 

 Carga de bateria suficiente para mais de 1 dia de trabalho contínuo; 

 Recarregador e cabo, específicos; 

 Desligamento comandado ou automático; 

 Conectores cabo-sonda, de alta qualidade, liberação rápida e pinos flutu-
antes; 
 
 Precisão dentro de 1%; 

 Variação menor que 0,5% por hora; 

 Atende normas NBR 12897, IBAMA Nº6 e Portaria Inmetro 060 (RTM); 

 Acompanha Manual de Operações; 

 Fornecido em exclusiva maleta estofada, resistente a choques; 

 Garantia de 12 meses; 
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12.3.  Especificações  
 

Faixa de medição 
 

Porcentagem                                 0,0 – 100,0% 

Coef. de absorção de luz Fator (K) 0,00 – 9,99m-1 

Precisão ±0,5% 

Variação 0.5%/Hora 

Visor Cristal Líquido 

Fonte Luminosa Diodo Emissor de Luz Verde 

Receptor de Luz Fotodiodo de Silício 

Alimentação Bateria Recarregável 12V 

Tempo de Resposta (elétrico)            80ms a 90% do fundo de escala 

Conectores    Metálicos, engate rápido pinos flutuantes 

Carcaça do Monitor Carcaça  Polietileno moldado, resistente a choques 

Eletrônica Estado Sólido 

Peso Monitor  0,68 Kg  

Dimensões Monitor 219 X 85 X 83 mm 

Material e Peso da Sonda Alumínio Fundido - 0,98 Kg 

Dimensões da Sonda 245 X 278 X 62 mm 

Cabo Sonda/ Monitor (para 200ºC) 5,0m 

Cabo do Recarregador 2,0m 

Desligamento automático 65 min. 

Dur. Média da Carga da Bateria 10 horas 

Temperatura de operação (Monitor) 0ºC a 45ºC 

Temperatura de operação (Sonda) 0ºC a 110ºC 

Manutenção Limpeza periódica das lentes 

Normas   NBR 12897, IBAMA 06 e Inmetro 060 RTM 

Impressora – Tipo e nº de Colunas Térmica - 12V - 16 

Garantia 12 meses 

Assistência Técnica Altanova Ltda 
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13.     Funções do Teclado e Mensagens de Erro 

 

13.1.  Funcionamento do Teclado 
 

O teclado tem seis teclas: Liga/Desl.; Zero; Limpa, Max; Impr.; Avan. 
 

Tecla Liga/Desl. 
 

a) Liga o aparelho ao primeiro toque, desligando-o se pressionado nova-
mente por mais de 5 segundos; nesse caso o visor apresenta a mensa-
gem “OFF” e se auto-desliga. 
 

b) Ao ligar, o opacímetro mostra por 4 segundos a tensão da bateria e a se-
guir calibra automaticamente o valor de ZERO. Se o valor ficar fora da to-
lerância pré-estabelecida, o visor mostrará a mensagem “EC0” (Erro de 
Calibração Zero). Nesse caso deve-se proceder a uma limpeza das len-
tes e do furo calibrado da Sonda, o que fará com que o aparelho volte a 
calibrar-se. 

 
c) Ao ligar, o opacímetro entra imediatamente no MODO CONTÍNUO, mos-

trando a opacidade em Fator K (m-1). 
 

d) Ao se pressionar a tecla LIGA/DESL por menos de 5 seg., o opacímetro 
comuta de modo m-1 para porcentagem, e vice-versa. 

 
e) Se ao ligar o opacímetro, a tensão na bateria for inferior a 11V, o apare-

lho trava, aguardando ser pressionada a tecla AVANÇA, que nesse caso 
o desligará; deve-se então recarregar a bateria. 

 

Tecla Zero  
 

Calibra o ZERO do opacímetro - com a sonda limpa e desobstruída, fora do 
tubo de escape, e sem nenhuma fumaça, ao ser pressionada a tecla, o opacíme-
tro considera a leitura de ZERO (opacidade 0,0%), zerando o aparelho e arma-
zenando o valor; durante essa operação, o visor apresenta a palavra CAL (cali-
bração do zero); logo após, o visor é colocado em 0,00 m-1 ou 0,0%, dependendo 
da escala escolhida. 
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Tecla Max.  
 

Coloca o opacímetro no MODO MÁXIMO.  Neste modo, a maior leitura é 
apresentada no visor. A letra “P”, piscando no lado direito do visor indicará esse 
modo, bem como estar o aparelho no modo “Pesado” (que é o “default”); a leitura 
será apresentada com o dígito decimal (ou centesimal) alternando com a letra P. 
Desejando-se passar ao modo “Leve”, deve-se pressionar brevemente a tecla 
“Max”, o que fará aparecer o “L” piscando no visor, significando estar o aparelho 
simultaneamente no modo “Max” e na condição de ensaio para veículos leves. 
Caso se aperte novamente a tecla “Max”, brevemente, o opacímetro sai do modo 
“Max” e volta para o “Contínuo”. 

 

Tecla Limpa  
 

a) Atua no modo Máximo, limpando a leitura do aparelho.  
b) A tecla Limpa também é usada no modo de Impressão, para registrar as 

leituras. 
c) Acende e apaga o visor luminoso quando pressionada por 1 segundo. 

 
 

Tecla Impr. 
 

Coloca o aparelho no MODO IMPRESSÃO. Neste caso o opacímetro deve 
seguir uma seqüência pré-determinada de leituras do ensaio como mostrado à 
frente. Nesse modo (Impressão), vale também a alternância entre os modos “P” 
(veículos Pesados) e “L” (veículos Leves), comandada pela tecla “Max”; é neces-
sário que o operador escolha qual tipo de motor será testado e coloque o opací-
metro nesse modo de medição. 
 

Tecla Avan. 
 

No MODO IMPRESSÃO a tecla avança a fita de papel da impressora uma 
linha por toque, se pressionada por mais de 3 segundos, imprime uma nova via 
do relatório do ensaio. 

No modo CONTINUO pressionada por 5 segundos transmite os últimos 70 
ensaios armazenados na memória do opacímetro.  

Mudança do Fator K (m-1) para o Modo Porcentagem (%) 
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Pressionar a Tecla LIGA por menos de 3 segundos; ao retirar o dedo da te-
cla, o LED indicador irá mostrar que a escala foi comutada. 

 

13.2.  Mensagens de Erro 

 
Bateria com pouca Carga ou Descarregada – o opacímetro irá ficar trava-

do ao ligar, indicando o valor de tensão da bateria no visor e a mensagem 

“LowBat”; nesse caso, para desligar o opacímetro, basta pressionar a tecla 

“Lig/Desl” por 5 segundos.  A bateria deverá então ser recarregada.  
 

Atenção: não ligue o opacímetro com o carregador de bateria ligado! 
 

Caso a seguinte mensagem “EC0” (Erro de Calibração de zero), apare-
ça ao pressionar a tecla “ZERO”, ou após o opacímetro ter tentado se autocali-
brar, é indicação de que estão excessivamente sujas as lentes de proteção do 
LED e da Fotocélula, devendo então ser limpas. Deve-se também limpar os furos 
calibrados com a ferramenta para isso fornecida com o aparelho, pois esses 
furos também contribuem para o erro de calibração do zero. (Ver fotos neste 
manual). 
 

                           
 

Quando se deseja calibrar o Fundo de Escala (100%), e o aparelho apresen-
ta a mensagem “ECF” (Erro de Calibração de Fundo de Escala), deve-se recali-
brar o opacímetro da seguinte forma:  

 

Calibração em Uso Normal  

 
a) Para calibrar o valor de 0%, (zero), ligar o opacímetro completo (com a 

sonda conectada), apertar a tecla zero com a sonda desobstruída e as 
lentes protetoras e os furos calibrados, limpos. 
 

b) Para calibrar o valor 100%, (Fundo de Escala), ligar o opacímetro com-
pleto (com a sonda conectada), obstruir completamente a passagem do 
feixe luminoso; pressionar a tecla MAX. por pelo menos 8 segundos; o 

Desligue o opa-
címetro Pressi-
onando a tecla 
“AVANÇA”. 
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visor irá apresentar a palavra “CAL” e irá registrar o valor 100% na me-
mória. 

 
 
ATENÇÃO: no caso do aparelho não atender esta calibração, ou der erro de 
calibração “EC0”, deve-se retorná-lo à Altanova para verificação. 

 

14.     Formas de Medição – Guia Simplificado 

 

Modo Contínuo - O aparelho mede continuamente apresentando o valor da 
opacidade no visor, neste modo o opacímetro envia sinal simultâneo para o com-
putador, utilizando um software especifico da Altanova, devendo ser instalado no 
sistema operacional Windows. 

 

Modo Máximo - O aparelho mede continuamente, retendo o maior valor de 
opacidade no visor, até que a tecla LIMPA seja pressionada, limpando o valor 
retido. 

Modo Impressão - O opacímetro fará no Maximo 10 (dez) leituras de pico 
de aceleração conforme a Norma IBAMA 06, na seguinte sequência: 
 

 Após teclar “IMPR.” o opacímetro entra no modo Ensaio piscando o “P” 

ou o “L” conforme tiver sido escolhido, no visor (ver 6.1, acima); 
 

 Quando tiver terminada a aceleração, o valor máximo estará registrado 

no visor; o operador deverá pressionar a tecla “LIMPA” para registrar a 
leitura no opacímetro; 

 
 Lx irá aparecer no visor por um segundo, passando para a leitura seguin-

te; (onde x = 1 até LF (10) – número da leitura registrada); 
 

 Terminando todas as leituras, o aparelho mostrará o valor da média cal-
culada e fará a impressão dos resultados na fita de papel; 

 Caso se deseje imprimir uma segunda via do relatório, basta pressionar a 

tecla “AVAN.” por mais de 3 segundos; podem-se imprimir quantas có-
pias forem necessárias, desde que o opacímetro continue no modo Im-
pressão. 
 

 A tecla “AVAN.” sendo pressionada por menos de 3 segundos, faz a fita 
avançar uma linha; 
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Nota: Em caso de atolamento do papel da fita, pode-se parar a impressão 
pressionando a tecla “IMPR”. Ajustar a fita pressionando a tecla AVANÇA 
quantas vezes for necessário. Para imprimir novamente, pressionar AVANÇA 
por mais de 3 segundos. 

15.     Configurando Cabeçalho da Impressão 

 
Para essa tarefa, é necessário usar o Hyper Terminal do PC. Caso o PC não 

venha a ter o Hyper Terminal, poderá ser feito o download no site 
www.altanova.com.br. 

 
Seguir a sequência: 
 
1. Ligar o Monitor do opacímetro Smoke Check 2000 ao cabo serial se neces-

sário plugar o adaptador/conversor para que se possa conectar a uma porta 
USB conectado ao PC; NÃO é necessário ligar a Sonda. 
 

2. Ao abrir o Hyper Terminal, estará sendo aberta uma nova conexão, para de 
um nome desejado a conexão e clique em “OK”, após será aberto uma jane-
la “Conect to”, nela terá que ser dito em qual porta a comunicação será es-
tabelecida então, siga para a opção “Conect Using” e caso esteja usando o 
cabo RS232 escolha a opção “COM1” e confirme clicando em “OK”. Caso 
esteja usando o conversor para USB, terás que saber o nome da porta utili-
zada (COM...) para isso, veja instruções do manual do cabo USB que se en-
contra no site www.altanova.com.br.  
 

3. Ligar o Hyper Terminal com a seguinte configuração:  

 

“Bits por segundo – 9600”; 

“Bits de dados – 8”; 

“Paridade – Nenhum”; 

“Controle de Fluxo – Nenhum”; 

 
4. Ligar o opacímetro pela tecla “Lig./Desl.” com a tecla “Zero” já pressiona-

da. Logo poderá ser visto no visor a mensagem “CAb” 
 

5. No Hyper Terminal aparecerá: Cabeçalho Atual; depois aparecerá o “Texto 

da 1ª linha:”; 
 
6. Digitar até 16 caracteres do Nome da Empresa; não usar acentos, cedilha 

ou “Backspace”.  

http://www.altanova.com.br/
http://www.altanova.com.br/
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Nota: se forem digitados menos de 16 caracteres, será preciso teclar o “En-

ter” para ir para a 2ª linha. Caso tenha ocorrido um erro de digitação de 
uma letra, não será possível apagar a letra, será necessário desligar o opa-
címetro e liga-lo novamente da mesma forma como dito no item 4. 

 

7. Após teclar “Enter”, no Hyper Terminal aparecerá: “Texto da 2ª linha:” 
 
8. Digite o Texto da 2ª linha levando em conta os mesmos critérios descritos 

no item 6 assim como, levar em conta a nota descrita no mesmo item. 
 
9. No Hyper Terminal e na impressora aparecerá o texto digitado (a impressora 

irá imprimir o texto sem formatação). Será pedida a confirmação dos textos, 

digite “S” para confirmar ou “N” para anular. 
 

10. No Hyper Terminal será solicitada a “Hora” e depois a “Data”. Para ajustar 

a Hora deverá ser no formato 24 horas (ex.: 13:45). Depois de preenchida a 

hora, pressionar “Enter” para que seja solicitada a data, esta deverá ser 

cadastrada no formato de dia, mês e ano (ex.: dd/mm/aa).  

 
NOTA: Para acionar o Hyper Terminal no Windows XP, clique em sequência no 

botão INICIAR – PROGRAMAS – ACESSÓRIOS – COMUNICAÇÕES – HYPER 

TERMINAL. 

 

 Versões mais recentes ao Windows XP costumam não apresentar mais 
esta ferramenta em seu pacote de programas para isso, temos o configurador 
diponivel em nosso site www.altanova.com.br.  

Ao abrir o Hiper Terminal, abra uma nova conexão com as características 
dadas ou uma conexão já salva; os computadores normalmente possuem uma 
entrada serial, RS232, ou DB9; caso não a disponham, usar um cabo de conexão 
RS232/USB (fornecido.) 

 

 

Defeitos 

 
Caso o aparelho apresente defeitos, como leituras instáveis, ou ao fato de não 
conseguir “zerar” e assim apresentar a mensagem “EC0” mesmo após as limpe-
zas executadas, ou ainda, não mantém o valor máximo de fundo de escala 
(100%), entrar em contato com a Altanova, para outras providências. 
 

http://www.altanova.com.br/
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16.     Garantia 

 
A Altanova Ltda., garante o Opacímetro Smoke Check 2000 contra defeitos de 

fabricação e de material, sob uso normal, por um período de 12 MESES A PAR-

TIR DA DATA DA COMPRA, COMO REGISTRADO NA NOTA FISCAL EMITI-

DA. 
Esta garantia se limita a reparar ou substituir, segundo o melhor entendimento da 
Altanova Ltda., a peça ou peças identificadas como defeituosas, conforme espe-
cificado a seguir: 

OPACÍMETRO – MONITOR, SONDA, IMPRESSORA, CABOS E CONEXÕES E 

TODOS SEUS COMPONENTES: 
Serão reparados ou substituídos por componentes novos ou remanufaturados, a 
critério da Altanova, as peças comprovadamente defeituosas, identificadas pela 
análise técnica, e que se encontrem dentro do período de Garantia. 

 

 

Notas:  

O Cartão de Garantia deve ser preenchido e retornado à Altanova Ltda., 

para que a Garantia vigore; 

A Garantia Não cobre desgaste normal por uso, dos componentes do opa-

címetro; 

A Garantia Não cobre defeitos provenientes de acidentes sofridos pelo 

equipamento, como quedas, batidas, curto-circuitos, sobrecargas na Bateria 

(uso de outros carregadores não aprovados pela Altanova Ltda.), cortes ou 

esmagamentos no cabo, quebra dos conectores por engates forçados fora de 

posição, entre o conector fixo e o do cabo.  

Para qualquer queixa referente ao funcionamento do opacímetro Smoke 

Check 2000, é necessário o retorno do equipamento completo à Altanova 

Ltda., em Rio Claro, SP, para análise e julgamento dos méritos da queixa. 

Os custos desse envio são de responsabilidade do reclamante. 
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ESTA GARANTIA PELA ALTANOVA LTDA., É A ÚNICA VÁLIDA PARA O OPACÍMETRO 

SMOKE CHECK 2000; NÃO SÃO DADAS AQUI QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS POR 

DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, ADVINDOS DO USO DO EQUIPAMENTO EM 

PAUTA. ESTA GARANTIA NÃO PODERÁ SER MUDADA POR QUALQUER EMPREGADO OU 

REPRESENTANTE DA ALTANOVA LTDA., EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, RAZÃO PELA 

QUAL ESTA EMPRESA NÃO ACEITARÁ ALEGAÇÕES NESSE SENTIDO. QUALQUER ALTE-

RAÇÃO DA GARANTIA SERÁ FEITA APENAS OFICIALMENTE PELA EMPRESA E SOB-

RESPONSABILIDADE ÚNICA DE SEUS DIRETORES, POR ESCRITO, E FORMALMENTE 

COMUNICADA AO MERCADO. O COMPRADOR DESTE EQUIPAMENTO AO ACEITAR ES-

TES TERMOS DE GARANTIA, CONCORDA EM CONSEQUÊNCIA COM OS MESMOS TER-

MOS, CONDIÇÕES, LIMITAÇÕES E INSTRUÇÕES DESCRITAS NESTE MANUAL. 
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GARANTIA LIMITADA - CARTÃO DE REGISTRO 

 

O Opacímetro Smoke Check 2000 é garantido por 12 meses, a contar da da-

ta de venda registrada na Nota Fiscal correspondente, contra defeitos de material 

ou fabricação. 

 

NOTAS: 
 

Esta garantia não cobre desgastes normais pelo uso do aparelho. Para regis-

trar a Garantia, basta preencher e retornar o cartão abaixo à: 
 
 
CARTÃO DE GARANTIA 

 

  ALTANOVA LTDA 

  Av. 26 nº 1471 – Jardim São Paulo 

  Rio Claro, SP 

  13500-575 
 

Nome da empresa____________________________________________ 

Contato______________________Fone (     )_______________________ 

Cargo____________________Função____________________________ 

Endereço____________________________________________________ 

Cidade_____________________Estado_____ Cep __________________ 

Número de série do opacímetro Smoke Check 2000_________________ 

Número da N.F. de compra__________________ Data_______________ 

Assinatura _______________________________Data_______________ 
NOTA: Os veículos a partir de 1996, tanto caminhões como ônibus, são produzi-
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dos pelos fabricantes com um selo declaratório do máximo de fumaça que emi-
tem (esse valor segue também nos Manuais do Proprietário). 
O motor estará dentro dos limites do fabricante, se os resultados da medição da 
fumaça ficarem abaixo desses valores.  
 

 

17.     Legislação de Emissão de Fumaça no Brasil 
 
 

A Legislação no Brasil para a avaliação de fumaça, usando as medições sob 
aceleração livre, (com o motor diesel sem estar sob carga de trabalho, regidas 
pela Norma Brasileira NBR12897 e pela Instrução Normativa IBAMA IN 6), com-
preende basicamente a Resolução a seguir: 
 

     Resolução CONAMA Nº 418/09, de 25/11/2009; 
 

 
Resolução CONAMA 418/09 - esta resolução disciplina o uso dos opacíme-

tros para a medição de fumaça para os programas de Inspeção Anual de Manu-
tenção (os programas I/M – também conhecidos como Inspeção Veicular); além 
disso, estabelece os valores-limite de aprovação para os veículos submetidos a 
essas inspeções, que não tenham valores definidos pelos fabricantes: 

 

 

Tabela 1 - Limites Máximos de Opacidade em Aceleração Livre 
(Tabela relativa aos veículos não abrangidos pela Resolução 16/95) 

 
 

 
 

(1) LDA é o dispositivo de controle da Bomba Injetora de combustível para ade-
quação de seu débito à pressão do turboalimentador. 

 

 

 

                             TIPO DE MOTOR 

Altitude 

Naturalmente Aspirado ou  

Turboalimentado com LDA 

(1) 

Turboalimentado 

Até 350 m 1,7 m-1 2,1 m-1 

Acima de 
350 m 

2,5 m-1 2,8 m-1 
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Tabela 2 - Limites de Opacidade em Aceleração Livre -  Veículos diesel pos-

teriores à    vigência da Resolução CONAMA 16/95 (ano modelo1996 em 

diante) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano Modelo Altitude Opacidade (m-1) 

1996 - 1999 

Até 350 m  2,1 

Acima de 350 m  2,8 

2000 e Posteriores 
Até 350 m  1,7 

Acima de 350 m  2,3 

http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll?f=id$id=RCONAMA%2016%20-%201995
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18.    Resumo das funções do Teclado  

 
 

 
TECLA 

 

FUNÇÃO PRINCIPAL FUNÇÃO SECUNDÁRIA 

 

Liga o opacímetro ao primeiro toque; 
pressionada por mais de 5 segundos, 
desliga o aparelho (“OFF” no visor) 

Pressionada por menos de 5 
segundos, alterna entre a 
medição em % e m-1 

 

Calibra o ZERO do opacímetro; com a 
sonda limpa e desobstruída, ao ser pres-
sionada, fixa o valor do ZERO do apare-
lho (CA0) 

 
Ajuste do cabeçalho quando 

pressionada junto com a tecla 
Liga/Desl. (É necessário estar 

conectado ao PC) 

 
Coloca o opacímetro no modo Máximo, 
mostrando no visor a maior leitura regis-
trada, piscando a letra “P” no visor; aper-
tada novamente, volta ao modo Contínuo 

 Alterna entre veículos Pesa-
dos (“P”) e Leves (“L”), ao 

ser pressionada, nos modos 
“Max.” ou “Impressão” 

 Calibra Fundo de Escala 
(100%) – ver pág. 37 

 

No modo Impressão, registra as leituras 
feitas (L1, L2,...L10), cada vez que é pres-
sionada após aceleração 

 Limpa a leitura no modo 
Max. 

 Liga/Desl. Iluminação do 
Visor/ Bluetooth (pressionar 
1seg.) 

 

Modo “Impressão” (ou Ensaio); ao ser 
pressionada, coloca o opacímetro neste 
modo, para a execução da sequência de 
teste conforme IBAMA 06. 

   
 

Não possui 

  LIGA 

  DESL. 

 ZERO 

  MAX. 

  IMPR. 

 LIMPA 
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Avança a fita de papel da impressora em 
uma linha, ao ser pressionada; se pressi-
onada mais de 3 seg., imprime novo 
relatório (cópia) do anterior 
No modo continuo pressionada por 5 seg. 
transmite os ensaios armazenados para o 
computador, apresentando a mensagem 
E.A = Enviando Arquivos. 

Desliga o opacímetro quando 
com bateria fraca  

 

 AVAN.

  


