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"SISTEMA PARA AVALIAÇÃO

COLORIMÉTRICA DA DENSIDADE DA FUMAÇA DE MOTORES

A DIESEL E FONTES ESTACIONÁRIAS"

Refere-se a presente patente de invenção a

sistema para avaliação colorimétrica da densidade da fumaça de motores a

diesel e de fontes estacionárias, aplicada na fiscalização de fontes

estacionárias emissoras de fumaça e de escapamentos de veículos, através da

informatização de dados utilizando características especiais que permitem

automatizar a escala de Ringelmann, medir a opacidade da fumaça e extrair

valores mais próximos do real, trazendo vantagens de obter maior precisão

no momento da medição, respeitando os limites de altitude, avisando sobre

insuficiência de luminosidade e garantindo baixo custo.

Como é de conhecimentos dos meios

técnicos ligados à fiscalização de fontes estacionárias, atualmente existem os

seguintes sistemas de avaliação:

Cartão Ringelmann que é uma escala para

medir a densidade aparente da fumaça, que cumpre uma necessidade

importante no trabalho de redução de fumaças e de certos problemas

relacionados com a combustão. A escala foi desenvolvida por Maximilien

Ringelmann de La Station d'Essais de Machines de Paris, em 1888. Tem

cinco níveis de densidade inferidos a partir de uma grelha de linhas pretas

sobre uma superfície branca que, se vista de uma certa distância, se misturam

em tons de cinza conhecidos. Não há uma carta definitiva para esta escala:

pelo contrário, o Prof. Ringelmann forneceu uma especificação, onde o fumo

de nível ' é representado pelo branco, os níveis de T a '4 'por grelhas de 10

milímetros quadrados desenhados com linhas de espessura 1 mm, 2,3 mm,

3,7 mm e 5,5 mm e o nível '5' por tudo em preto.



Opacimetro que é utilizado na medição do

índice k (quantidade de fumaça emitida por metro) e da opacidade (grau de

enegrecimento expresso em porcentagem) da fumaça expelida pelo

escapamento por veículos com motores a diesel; e

Aplicativo para celular onde um usuário

captura uma imagem do céu e as informações da localização do usuário são

enviadas a um banco de online a localização da imagem capturada e através

de fontes metroiógicas é exposta a condição climática e níveis de poluição da

localização do usuário.

Fazendo-se buscas nos bancos de patentes

nacional e internacionais encontramos as seguintes revelações:

Patente chinesa CN202305416 que revelou

um sistema de sensor de imagem inteligente usando um dispositivo de carga

acoplada que transmite o sinal da imagem a uma unidade central de

processamento de imagem, um display que exibe imagens em tempo real, um

cartão de memória SD e uma memória de acesso aleatório que memoriza as

imagens, a CPU de processamento de imagem pode realizar ainda mais a

recuperação de imagens memorizados através do cartão SD e memória RAM

em tempo real, o intervalo de tempo da CPU de processamento de imagem

para o processamento das imagens pode ser definido através de on / off, e

índice de poluição é memorizado em um conjunto de dados na base de um

modo de fluxo de dados. Quando o sistema de sensor de imagem inteligente

é utilizado, o CCD transmite o sinal para o processador de processamento de

imagem, o dispositivo de exibição mostra as imagens para um departamento

regulador de verificar situações de empresas de emissão de fumo de pó a ser

regulado em tempo real, uma imagem é memorizada o cartão SD e memória

RAM cada intervalo de uma hora definida através do on / off, é fornecido



com uma marca d'água tempo depois de ser processado pelo CPU e pode

servir como uma punição provas e índice de poluição convertido é

memorizado na base de dados no modo de fluxo de dados de modo que o

nível de poluição causada pela fumaça de poeira das empresas são

convenientemente e visualmente aprendido por um departamento funcional

em um modo de dados e em um modo de imagem.

Esta patente apresenta desvantagens,

limitações e inconvenientes, de apresentar um sistema complexo utilizando

câmeras e sensores para captura de imagens e sua aplicação é de modo fixo.

Patente chinesa CN202696663que revelou

um modelo de utilidade apresenta um sistema de controle remoto com base

na internet. O sistema de monitoramento remoto é composto por uma rede 3g

(terceira geração), monitor inteligente, internet e equipamentos que estão

ligados por uma rede sem fio, onde o monitor inteligente 3g está conectado

com uma rede de comunicação móvel 3g, a rede de comunicação móvel 3g

está conectado com um telefone móvel, e um sensor de temperatura, um

sensor de umidade e um sensor de fumo da névoa são dispostos sobre o

equipamento de internet. De acordo com o sistema de monitorização remota

divulgado pelo modelo de utilidade, os sensores sobre o equipamento de

internet de coisas são utilizados para recepção de informação, e o monitor

inteligente 3g e a rede de comunicação móvel 3g são utilizados para enviar a

informação em tempo real para o tele móvel de um usuário a desempenhar

um papel informando, e simultaneamente, o usuário também pode fazer uma

chamada de vídeo para o monitor inteligente 3g para verificar a situação, de

modo que o usuário pode processar a informação de forma mais conveniente

e mais rápido.

Esta patente apresenta desvantagens,



limitações e inconvenientes, de apresentar um sistema complexo utilizando

vários sensores e câmeras para captura de imagens e tornando inviável a

utilização devido ao alto custo/beneficio.

Os métodos de fiscalização de fontes

estacionarias atuais apresentam os seguintes problemas que o invento

resolveu:

No caso do Cartão com escala de

Ringelmann:

1. Variação na luminosidade impedindo a

boa definição da analise;

2. Desconhecimento da altitude do local de

inspeção realizada pelo usuário;

3. A análise da fumaça é feita a olho nu

podendo, esta, sofrer interpretações variadas, considerando as eficiências

visuais humanas; e

4. Não gera material comprobatório da

analise.

No caso do Opacimetro:

I . Dificuldade na manipulação e no

transporte do material;

II. Complexidade na instalação e utilização;

e

III. Não gera material comprobatório da

análise.

No caso do aplicativo:

Os recursos são genéricos, pois não é

realizado o processamento da imagem, mas sim o da localização em que a



imagem foi capturada.

Adicionalmente os sistemas atuais

apresentam desvantagens, inconvenientes e limitações:

No caso do Cartão com escala de

Ringelmann:

1. Exige experiência do observador;

2. A inspeção é feita a olho nu e o resultado

é definido pelo usuário podendo haver erros de interpretação;

3. Falta de precisão.

No caso do Opacimetro:

I . Necessita o uso de um grande numero de

EPI por parte do funcionário;

II. Demora e alto custo na aquisição, dando

a sua complexidade; e

III. Falta de precisão.

"SISTEMA PARA AVALIAÇÃO

COLORIMÉTRICA DA DENSIDADE DA FUMAÇA DE MOTORES A

DIESEL E FONTES ESTACIONÁRIAS" objeto da presente patente foi

desenvolvido para superar as desvantagens, inconvenientes e limitações dos

sistemas de fiscalização de fontes emissoras de fumaça atuais, pois através

da informatização de dados permite automatizar a escala de Ringelmann para

medir a opacidade da fumaça, gerar provas comprobatórias da inspeção

realizada, tratar variáveis de ambientes e extrair valores mais próximos do

real com maior confiabilidade dos resultados, ainda trazendo vantagens de

maior precisão no momento da medição, configurando os limites de altitude

automaticamente, avisando sobre insuficiência de luminosidade, mantendo

um padrão de captura e armazenamento de imagem fotográfica da emissão, a



definição do resultado é totalmente automatizada, a geração do laudo é

digital e instantâneo, leve e compacto, mantêm a facilidade de uso e

transporte, diminui o numero de EPFs necessários possuindo uma instalação

simples e oferecendo baixo custo.

O presente sistema resolveu os seguintes

problemas dos sistemas atuais da seguinte forma:

No caso do Cartão com escala Ringelmann:

1. A captura e ajuste de luminosidade do

ambiente é de forma automática avisando sobre a insuficiência de

luminosidade;

2. Monitoramento de altitude do local da

captura adaptando automaticamente às variáveis de análise;

3. O analise da fumaça é realizado pela

câmera de vídeo do aparelho junto às funções do aplicativo sendo que os

aparelhos serão homologados para manter um padrão de hardware de

captura; e

4. A comprovação da inspeção é feita

através imagem fotográfica;

No caso do Opacimetro:

I . Leve e compacto sendo fácil de manipular

e transportar;

II. Instalação simples e rápida; e

III. A comprovação da inspeção é feita

através da imagem capturada;

No caso do Aplicativo:

O processo de analise é realizado através da

imagem e não somente da localização do usuário.



Para melhor compreensão da presente

patente são anexadas as seguintes figuras:

FIGURA 1., que mostra o fluxograma

funcional do sistema da presente patente;

FIGURA 2., que mostra o diagrama

funcional da sequência de processos realizados pelo sistema da presente

patente; e

FIGURA 3., que mostra o diagrama de

operação do sistema da presente patente.

De acordo com as referidas figuras, o

sistema da presente patente operado pelo usuário (1) através de aparelho (2)

composto por tablet ou celular ou aparelho eletrônico equivalente dedicado

ou não, dotado de configuração técnicas mínimas de processador dual core

1.2GHz ou single core 2 GHz, memória RAM 512MB, display de 3,5" com

540 x 960 de resolução, câmera de 2 Megapixels, memória externa 1GB,

conexão 3G e GPS, com software/aplicativo embarcado, conectado a internet

(3) com a página na web (4) e com banco de dados (5) para geração de

laudos e relatórios.



ativação automática, o aplicativo exibe uma tela para acionar manualmente;

5. O aplicativo captura o ID do aparelho e

exibe as opções de calibragem manual ou automática;

6. O aplicativo define dados de

posicionamento e altitude através do GPS;

7. Após apontar o aparelho para o objeto

gerador de fumaça, o aplicativo realiza a identificação do objeto de analise;

8. O aplicativo exibe a opção de captura de

imagem;

9. O aplicativo mede a opacidade do alvo e

libera a opção de tirar foto; e

10. Após a captura da imagem, o sistema

apresenta a opção de enviar ao banco de dados para emissão do relatório ou

armazenar para envio posterior.

A operação do sistema da presente patente

dá se na seguinte sequência:

a) Instala-se o aplicativo no aparelho;

b) Inicia-se o aplicativo;

c) Selecionando o tipo de análise, o

aplicativo verifica se há alguma analise pendente, caso haja analises

pendentes ir para ( l ), caso não haja nenhuma analise pendente ir para (c.2);

l ) O aplicativo apresenta opções de enviar

ou limpar base de dados, voltando ao inicio do aplicativo (b);

c.2) O aplicativo solicita a configuração do

GPS que será manual ou automática;

d) O aplicativo irá capturar o ID do

aparelho em que está instalado;



e) O aplicativo pergunta se a calibragem do

aparelho será de forma manual ou automático, no caso de configuração

manual ir para (e.l), no caso de configuração automática ir para (e.2);

e.l) O operador fixa um quadro branco a

uma distancia x, tira uma foto e extrai-se o tom de cinza que será o valor

desconsiderado pelo aparelho ao medir uma emissão, esse valor deve ser

armazenado para uso durante todas as medições, só será alterado após a

próxima calibragem, também devera ser gravado junto ao registro na tabela

do banco para fins de auditoria;

e.2) O aplicativo extrai a luminosidade do

ambiente automaticamente;

f) As configurações de calibração são

armazenadas;

g) O aplicativo busca dados de GPS;

h) Realiza-se a identificação de objeto de

analise;

i) Inicia-se a captura da imagem;

j ) O aplicativo mede a opacidade do alvo;

k) O usuário escolhe se vai enviar os dados

para WEB ou se armazená-los, para envio posterior ir para ( l ), para envio

imediato dos dados ir para (k.l); e

k.l) Envia-se os dados para WEB e usuário

pode realizar novamente o processo para nova analise indo para (b).



REIVINDICAÇÕES

1. "SISTEMA PARA AVALIAÇÃO

COLORIMETRICA DA DENSIDADE DA FUMAÇA DE MOTORES

A DIESEL E FONTES ESTACIONÁRIAS" usando o conceito de escala

de Rigelmann, caracterizado por, automatização através de aplicativo que

executa a seguinte sequência de processo:

1. Após a instalação, o aplicativo

configura o ambiente de trabalho;

2. Ao iniciar é feita a verificação de

análises pendentes, o aplicativo dá ao usuário as opções de enviar ou

descartar;

3. O aplicativo exibe as opções de analise

que o usuário seleciona de acordo com a necessidade;

4. O GPS é acionado, se não houver

ativação automática, o aplicativo exibe uma tela para acionar manualmente;

5. O aplicativo captura o ID do aparelho e

exibe as opções de calibragem manual ou automática;

6. O aplicativo define dados de

posicionamento e altitude através do GPS;

7. Após apontar o aparelho para o objeto

gerador de fumaça, o aplicativo realiza a identificação do objeto de analise;

8. O aplicativo exibe a opção de captura

de imagem;

9. O aplicativo mede a opacidade do alvo

e libera a opção de tirar foto; e

10. Após a captura da imagem, o sistema

apresenta a opção de enviar ao banco de dados para emissão do relatório ou



armazenar para envio posterior.

2. "SISTEMA PARA AVALIAÇÃO

COLORIMÉTRICA DA DENSIDADE DA FUMAÇA DE MOTORES

A DIESEL E FONTES ESTACIONÁRIAS", de acordo com a

reivindicação 1, caracterizado por aparelho (2) composto por tablet ou

celular ou aparelho eletrônico equivalente dedicado ou não, dotado de

configuração técnicas mínimas de processador dual core 1.2GHz ou

single core 2 GHz, memória RAM 512MB, display de 3,5" com 540 x 960

de resolução, câmera de 2 Megapixels, memória externa 1GB, conexão 3G

e GPS, com software/aplicativo embarcado, conectado a internet (3) com a

página na web (4) e com banco de dados (5) para geração de laudos e

relatórios.

3. "SISTEMA PARA AVALIAÇÃO

COLORIMÉTRICA DA DENSIDADE DA FUMAÇA DE MOTORES

A DIESEL E FONTES ESTACIONÁRIAS", de acordo com a

reivindicações 1 e 2, caracterizado pela seguinte sequência de operação:

A operação do sistema da presente patente

dá se na seguinte sequência:

a) Instala-se o aplicativo no aparelho;

b) Inicia-se o aplicativo;

c) Selecionando o tipo de análise, o

aplicativo verifica se há alguma analise pendente, caso haja analises

pendentes ir para (c.l), caso não haja nenhuma analise pendente ir para

( 2);

c.l) O aplicativo apresenta opções de

enviar ou limpar base de dados, voltando ao inicio do aplicativo (b);

c.2) O aplicativo solicita a configuração



do GPS que será manual ou automática;

d) O aplicativo irá capturar o ID do

aparelho em que está instalado;

e) O aplicativo pergunta se a calibragem

do aparelho será de forma manual ou automático, no caso de configuração

manual ir para (e.l), no caso de configuração automática ir para (e.2);

e.l) O operador fixa um quadro branco a

uma distancia x, tira uma foto e extrai-se o tom de cinza que será o valor

desconsiderado pelo aparelho ao medir uma emissão, esse valor deve ser

armazenado para uso durante todas as medições, só será alterado após a

próxima calibragem, também devera ser gravado junto ao registro na tabela

do banco para fins de auditoria;

e.2) O aplicativo extrai a luminosidade do

ambiente automaticamente;

f) As configurações de calibração são

armazenadas;

g) O aplicativo busca dados de GPS;

h) Realiza-se a identificação de objeto de

analise;

i) Inicia-se a captura da imagem;

j) O aplicativo mede a opacidade do alvo;

k) O usuário escolhe se vai enviar os

dados para WEB ou se armazená-los, para envio posterior ir para (c.l), para

envio imediato dos dados ir para (k.l); e

k.l) Envia-se os dados para WEB e

usuário pode realizar novamente o processo para nova analise indo para

(b).



4. "SISTEMA PARA AVALIAÇÃO

COLORIMETRICA DA DENSIDADE DA FUMAÇA DE MOTORES

A DIESEL E FONTES ESTACIONÁRIAS", de acordo com as

reivindicações 1 e 2, caracterizado por, gerar provas comprobatórias de

forma instantânea.

5. "SISTEMA PARA AVALIAÇÃO

COLORIMETRICA DA DENSIDADE DA FUMAÇA DE MOTORES

A DIESEL E FONTES ESTACIONÁRIAS", de acordo com as

reivindicações 1 e 2, caracterizado por, tratar o ajuste de luminosidade do

ambiente de forma automática avisando sobre a insuficiência de

luminosidade e monitorando altitude do local adaptando automaticamente

às variáveis de análise.
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