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Substâncias perigosas intoxicantes ou explosivas estão entre as causas mais 
frequentes de acidentes associados ao trabalho em espaços confinados 
e  reservatórios. Uma medição para a liberação do trabalho realizada de 
forma correta e cuidadosa é, portanto, uma das medidas de segurança 
mais importantes, além de essencial para a avaliação de riscos realizada 
sempre que se entra em um espaço confinado ou um reservatório. 
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Quando o ar está limpo? 
As 12 principais perguntas sobre o tema medição para a liberação do trabalho
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Conhecimento básico e dicas profissionais 
A medição para a liberação do trabalho é uma das tarefas mais 
demandantes que podem ser realizadas com detector de gases 
portáteis, sendo que envolve desde a avaliação de risco até a medição 
e a avaliação dos resultados. O responsável por realizar a medição 
para a liberação do trabalho precisa ter aprofundado conhecimento 
e especialização sobre as propriedades das várias substâncias 
perigosas, manipulação de instrumentos, recursos específicos da 
respectiva planta e muito mais. 

Os instrutores do Dräger Academy sabem bem o que é importante 
na aplicação prática. Durante os treinamentos, eles aprendem 
diretamente os desafios e problemas que os participantes encontram 
na prática. Apresentamos abaixo as perguntas que os instrutores da 
Dräger mais respondem nesses seminários.

  É preciso realizar trabalhos em espaços confinados 
e reservatórios: quando as medições para 
a liberação do trabalho devem ocorrer precisamente?

Pouco antes da realização do trabalho – o que significa: 
imediatamente antes da operação ser iniciada. Se decidir almoçar 
depois de ter realizado uma medição para a liberação do trabalho 
e liberar a entrada na área sem realizar outra medição, pode encontrar 
uma surpresa desagradável: fatores ambientais, como temperatura 
e ventilação, podem mudar a atmosfera imediatamente.

Observe, principalmente durante as paradas, que o nível de alarme 
determinado não corresponde necessariamente ao limite de exposição 
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ocupacional (TLV). Como as horas de trabalho tendem a ser mais 
longas durante as paradas, normalmente fatores de redução são 
considerados. Esses fatores equalizam as diferenças entre os valores 
de referência temporal de TLV e as horas efetivamente trabalhadas. 
O TLV refere-se a um tempo total de exposição de 8 horas por dia. 
No entanto, o turno de trabalho normal é de 12 horas durante paradas 
na planta. Nesses casos, o limite de alarme dos detectores de gases 
precisará, portanto, ser menor que o TLV.

  Com que frequência os testes de funcionamento 
têm de ser realizados?

A maioria dos fabricantes recomenda verificar a autonomia da bateria, 
o funcionamento do alarme e o visor dos instrumentos antes de cada 
uso. Na prática, são aplicados os regulamentos internacionais e também 
regulamentos que variam de empresa para empresa. Na Alemanha, 
por exemplo, as associações de seguradoras de empresas exigem 
a verificação de todos os detectores de gases a cada dia de trabalho. 
”A cada dia de trabalho pode ser interpretado como a cada terceiro turno”, 
diz o instrutor da Dräger Florian Mehlis. ”Na verdade, eu não pegaria 
para usar o aparelho de um colega sem testá-lo antes se já estivesse 
em uso há 16 horas.” O seguinte procedimento sistemático tornou-se 
prática comum: Testar todos osinstrumentos disponíveis antes de cada 
turno e depois guardá-los num local acessível para todos os colegas. 

A propósito: Um instrumento pode, obviamente, ser desligado 
e depois religado após um bump test, por exemplo, se for preciso 
percorrer grandes distâncias até o local de trabalho.

  Por que o ajuste do ponto zero tem de ser 
realizado em ambiente com ar limpo?

Para determinar o ponto de referência da medição do detector de 
gases, é necessário calibrar o ponto zero. Isso garante que os valores 
indicados correspondam à concentração real de gases existente. Para 
ajustar o ponto zero corretamente, a calibração deve ser realizada 
em um ambiente que efetivamente contenha zero por cento da 
substância perigosa, de preferência em um ambiente com ar fresco. 
Se um instrumento for usado pela primeira vez, outro fator precisa ser 
levado em conta. As ”configurações originais de fábrica” do detector 
de gases são determinadas em condições muito específicas. Por 
exemplo, a Dräger calibra seus sensores em Lübeck, na Alemanha, 
a uma pressão atmosférica de 1.013,25 hP e uma temperatura 
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3.
DICA 

Se houver a possibilidade de o trabalho ser 
interrompido ou atrasado após a medição da liberação 
do trabalho, posicione um detector de gases móvel 
ou um monitor de área móvel (até melhor), como 
o Dräger X-zone, em um local representativo 
do reservatório. Se a atmosfera tiver mudado, e os 
limites tiverem sido ultrapassados durante a sua 
ausência, o instrumento emitirá um alarme. 
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ambiente de 20 °C. Uma pressão de ar significativamente menor, 
por exemplo em altitudes elevadas, ou uma temperatura ambiente 
com desvio significativo, alteram significativamente os pontos de 
referência física e, assim, podem influenciar os resultados medidos. 

O seu detector de gases está operacional?
Confirme os quatro passos a seguir antes de realizar 
uma medição para a liberação de trabalho: 
1.   Teste da autonomia da bateria e do visor do instrumento 
2.  Teste de funcionamento
3.  Teste de ar fresco
4.   Teste de estanqueidade de todo o sistema, incluindo 

teste da mangueira e de funcionamento da bomba

  Como se determina pontos de medição 
representativos? 

Se for detectado metano e a amostra de gás foi obtida do fundo do 
reservatório, deve ser óbvio para todos que o risco de uma explosão 
ainda está presente. O metano é um gás leve, que se mistura 
muito  rapidamente com o ar ambiente. A nuvem de metano tende 
a subir para o topo. A concentração de gás no fundo do reservatório 
não indica o grau de explosividade da atmosfera. Se for preciso detectar 
sulfeto de hidrogênio em um ambiente, uma amostra de gás obtida 
da parte superior não é confiável: com massa molar de 34 g/mol, 
o H2S é significativamente mais pesado que o ar (29 g/mol) e, assim, 
deposita-se no fundo. Esses dois exemplos mostram que medições 
obtidas no local errado podem, em alguns casos, levar à morte.

Uma boa regra básica: gases leves misturam-se rapidamente com 
o ar, o volume da nuvem aumenta rapidamente, e a nuvem sobe 
para o topo. Medições em atmosferas abertas devem, portanto, 
ser realizadas próximo do vazamento. Aumentos na concentração 
ocorrem nas partes superiores dos reservatórios.

Gases pesados fluem no fundo, como líquidos, ultrapassam obstáculos, 
ou aderem a eles, misturam-se pouco com o ar ambiente e têm uma alta 
amplitude. A medição deve ser feita na área de fluxo próxima ao fundo. 

Entretanto, a massa molar e as propriedades físicas das substâncias 
perigosas esperadas são apenas dois dos aspectos importantes 
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para se definir pontos de medição adequados. Também é preciso 
levar os seguintes aspectos em conta:

–   Tipo e formato do reservatório ou espaço confinado: Quase 
nenhum tanque está em uma posição 100% uniforme. Gases 
pesados acumulam-se na porção mais funda; gases leves, na 
posição mais alta. Protuberâncias, instalações, etc., também 
precisam ser levadas em consideração.

–   Temperatura: Se os gases forem aquecidos, por exemplo, por 
causa da incidência de luz solar por horas seguidas, as moléculas 
começam a se mover mais rápido, o que aumenta a velocidade 
da difusão (mistura com o ar ambiente). 

–   Ventilação: As correntes de ar mudam a posição e a concentração 
das nuvens de gases. Também é importante: O reservatório 
no qual os trabalhos são realizados nem sempre pode ser 
separado das tubulações. Nesse caso, deve-se determinar se há 
possibilidade de entrada de gás e tomar as medidas de proteção 
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adequadas, por exemplo, no que diz respeito a equipamentos de 
proteção individual da equipe.

Pergunta decisiva
A substância perigosa que precisa ser detectada é mais pesada ou 
mais leve que o ar? Informações sobre a densidade das substâncias 
podem ser encontradas nas fichas de segurança da substância. 

  Como posso determinar se um gás é mais pesado 
ou mais leve que o ar?1

Por exemplo, comparando-se a massa molar do composto com a do ar 
(29 g/mol). A massa molar da substância pode ser calculada somando-
se as massas molares dos elementos e multiplicando-as pelos números 
indicadores. A massa atômica relativa de cada elemento pode ser 
encontrada na tabela periódica, sob o nome do elemento por extenso.

Sulfeto de hidrogênio
M(H2S) = 2 × M(H) + M(S) 
M(H2S) = 2 × 1,01 g/mol + 
32,07 g/mol = 34,09
Resultado: M(H2S) > M(ar) 
(o sulfeto de hidrogênio é mais 
pesado que o ar)

Metano
M(CH4) = M(C) + 4 × M(H)
M(CH4) = 12,01 g/mol + 4 × 1,01 g/mol 
= 16,05
Resultado: M(CH4) < M(ar) 
(o metano é mais leve que o ar)

5.

  A falta de oxigênio na atmosfera torna-se um 
perigo para as pessoas apenas quando o teor cai 
para menos de 17%. Por que um teor de 20,5%, 
por exemplo, já é um valor alarmante na medição 
para a liberação do trabalho?

Porque, em uma atmosfera com teor de oxigênio levemente reduzido, 
os valores limítrofes para substâncias perigosas e explosivas podem 
já ter sido ultrapassados. 

O ar é composto por quatro quintos de nitrogênio e um quinto 
de oxigênio (as proporções exatas são mostradas na caixa de 
informações). Se um gás inerte for liberado nessa mistura, não só 
o teor de oxigênio será reduzido pelo deslocamento, mas também 
o teor de nitrogênio — na verdade, quatro vezes. Se, por exemplo, 
forem liberados 10 vol% de hélio, a concentração de oxigênio será 
reduzida em 2 vol%, e a concentração de nitrogênio será reduzida 
em 8 vol%. 

Deixe-nos explicar o que isso quer dizer pensando na ordem inversa: 
Suponha que um detector de gases meça um teor de oxigênio de 
20,5  vol% em um reservatório. O gás liberado não só deslocou 
0,4 vol% de oxigênio, mas também 1,6 vol% de nitrogênio — portanto, 
no total, 2,0 vol% da substância indesejada estão na atmosfera. Isso 
equivale a aproximadamente 20.000 ppm, uma concentração fatal em 
se tratando de praticamente todas as substâncias perigosas.

Uma boa regra básica: 5 vol% de gás transportador reduzem 
o teor de oxigênio em 1 vol% em um espaço confinado. 1 vol% de 
uma concentração é equivalente a 10.000 ppm.

Importante
O valor de oxigênio isoladamente não é confiável. E um teor 
de oxigênio de 20,9% não significa que o ar está livre de 
substâncias perigosas!

1 Quando o gás e o ar têm a mesma temperatura

6.
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 Como posso converter vol% em ppm ou ppb?
Gases explosivos, como metano, etano e outros hidrocarbonetos, 
têm seus efeitos na faixa de vol%. Entretanto, gases tóxicos (CO, 
CI2, H2S, HCN, …) são perigosos em concentrações muito menores 
e, portanto, são medidos na faixa de ppm.

Fórmula de conversão  
1 Vol.-% = 10.000 ppm = 10.000.000 ppb

  Por que a alça de transporte não deve ser usada 
para descer o detector de gases pelo Espaço 
Confinado ou reservatório em que a medição para 
a liberação do trabalho precisa ser realizada?

Muito simples: Porque não é possível ver o visor com o detector 
pendurado. Às vezes, as pessoas rebatem esse argumento dizendo: 

8.

se o detector descido pelo reservatório não soar o bipe, não há motivo 
para alarme, e a entrada no espaço confinado pode ser liberada. 

Isso não é completamente verdadeiro. E se o valor medido estiver 
pouco abaixo do valor limite? Se você lesse um resultado desses 
no visor, com certeza ficaria preocupado, mesmo se o limite do 
alarme não tivesse sido ultrapassado. 

  Por quanto tempo é necessário purgar a mangueira 
antes de realizar uma medição de amostra?

De acordo com a nossa regra básica, um tempo de purga típico 
de aproximadamente 3 minutos é necessário para cada metro da 
mangueira, acrescido de 30 segundos. De acordo com outra regra, 
um tempo de purga de 5 minutos é necessário em cada ponto de 
medição para cada 10 metros de mangueira.

9.
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O que importa é: A duração exata da purga pode variar dependendo 
da tarefa de medição e do comportamento de difusão. A densidade 
dos respectivos gases, e também a absorção e a condutividade da 
parede da mangueira, precisam ser levadas em conta ao se calcular 
o tempo de purga. O tempo depende, dentre outras coisas, do 
material da mangueira: 
Viton®2 é quimicamente mais resistente que a borracha vulcanizada, 
tem uma adesão menor na parede e é resistente a solventes. 

  Os detectores de gases podem ser usados 
com acessórios, p.ex., mangueiras e bombas, 
produzidos por outros fabricantes?

A regra a seguir também se aplica a equipamentos de proteção 
respiratória: Não, nunca. Seu detector de gases Dräger provavelmente 
seria compatível com uma mangueira produzida por outro fabricante. 
Mas, no caso de incidentes ou erros, não será possível assumir 
a garantia legal dele. Isso porque os detectores de gases só são 
aprovados para uso em combinação com alguns acessórios 
especificados — esses acessórios são especificados na Declaração 
de Conformidade (no manual técnico). 

10.

Importante
Mangueiras de borracha não são adequadas para medir 
sulfeto de hidrogênio: o material deixa as moléculas de 
H2S difundirem-se para o exterior.

  O que deve ser documentado no protocolo da 
medição para a liberação do trabalho?

O protocolo deve informar em qual área ou espaço confinado, e em que 
horário a medição para a liberação do trabalho foi realizada — e em 
que condições. Portanto, as seguintes informações são essenciais:
–    Data e hora e/ou período de tempo
–   Número do Espaço Confinado e ponto de medição, se houver 

mais de um ponto de medição
–  Substâncias perigosas medidas
–   Responsabilidades (nome da pessoa que realizou a medição, 

supervisor)
–   Os instrumentos usados na medição para liberação do trabalho, 

para que possam ser claramente rastreáveis depois.

11.

2  Viton® é uma marca registrada da DuPont
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Quais as diferenças entre os diversos tipos de 
sensores?

Sensores eletroquímicos trabalham de maneira semelhante às 
baterias. Quando o gás específico alcança o sensor, uma pequena 
carga elétrica é produzida quimicamente entre os dois eletrodos e é 
então indicada no transmissor. A amplitude do sinal é proporcional 
à concentração. 

Informações úteis:
–   Há sensores eletroquímicos para mais de 100 gases tóxicos 
–   Pronto para usar em uma faixa de temperatura de -40 a +65° Celsius
–   Muito robusto, vida útil longa 
–   Sensibilidades cruzadas e consequentes alarmes falsos podem 

ser reduzidos com filtros seletivos   
 
 

Nos sensores catalíticos, o gás específico nos sensores é 
queimado em um elemento detector aquecido, chamado de pelistor, 
usando-se um catalisador. Essa oxidação produz um aquecimento 
da reação que aumenta a resistência elétrica em um segundo 
pelistor. O pelistor mede a temperatura ambiente — o valor medido 
é determinado pela diferença entre os dois sinais.

Informações úteis:
–   Sensores catalíticos são capazes de detectar mais de 200 

gases e vapores inflamáveis — não são, contudo, capazes de 
diferenciá-los

–   Precisam de oxigênio do ar ambiente para o processo de 
combustão 

–   Risco de intoxicação por compostos sulforosos (H2S, SO2) e 
hidrocarbonetos halogenados

–   Metais pesados, combustíveis com chumbo, substâncias contendo 
silicone e polímeros de cadeia longa podem encobrir o catalisador

Sensor eletroquímico

Chip de memória

Alívio de pressão

Componente 
eletroquímico

Filtro seletivo

Sensor catalítico
(Princípio funcional usando o exemplo do metano)

Metano

Oxigênio

Bobina de platina

Conexões elétricas

Base do pelistor
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Informações úteis:
–   Sensores infravermelhos medem hidrocarbonetos 
–   Ampla faixa: concentrações de algumas centenas de ppm  

a 100 vol% podem ser medidas
–   Sem efeitos de desgaste 
 

Você tem outras perguntas?
Então você está no lugar certo: Os seminários do Dräger Academy 
transmitem conhecimentos especializados e aprofundados, além 
de todas as habilidades necessárias, para medições seguras para 
a liberação do trabalho nos reservatórios e espaços confinados da 
sua planta por meio de exercícios práticos.

Sensor infravermelho

Fontes IR

Invólucro a prova de chamas

Divisor de feixe

Detector de medição 

Detector de referência

Janela de safira

Espelho aquecido

Gás
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Sensores infravermelhos aproveitam-se do fato de que os 
hidrocarbonetos absorvem radiação infravermelha. Essa atenuação da luz 
é detectada por meio de um pirodetector sensível à luz no sensor, depois 
é convertida em um sinal por meio do qual o valor medido é determinado. 
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REFERÊNCIAS

1   When gas and air have the same temperature

2  Viton® é uma marca registrada da DuPont.


