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Como os testes de vedação podem auxiliar 

o trabalho seguro em ambientes com H₂S

O sulfeto de hidrogênio é um dos gases mais tóxicos e traiçoeiros do setor de petróleo 
e gás natural. Se ocorrer um vazamento de gás, ele pode chegar rapidamente a uma 
concentração que representa risco de morte aos trabalhadores. Equipamentos de 
fuga com alto nível de proteção e adaptados de forma ideal ao usuário podem 
proteger os trabalhadores de ferimentos em situações de emergência.



 2   © Drägerwerk AG & Co. KGaA

COMO OS TESTES DE VEDAÇÃO PODEM AUXILIAR O TRABALHO SEGURO EM AMBIENTES COM H2S

H₂S – a ameaça mortal no setor de petróleo e gás natural
O sulfeto de hidrogênio (H2S) é um gás perigoso: em uma concentração 
de até 200 ppm ele causa desconforto físico e tontura, e o olfato 
é  entorpecido. Concentrações acima de 500 ppm levam à perda 
de consciência e, em 30 a 60 minutos, à morte. Concentrações acima de 
1.000 ppm causam morte em minutos. Na indústria internacional 
de petróleo e gás natural, a possibilidade de vazamentos de sulfeto de 
hidrogênio durante perfurações de petróleo cru e extração de gás 
é uma ameaça sempre presente aos trabalhadores. Todas as áreas de 
trabalho, áreas de descanso e dormitórios em zonas críticas da usina 
precisam ser monitoradas constantemente em termos de concentrações 
de H2S. Nos denominados campos de geses ácidos, ou seja, campos de 
perfuração com ocorrência extremamente alta de H2S natural, pode ser 
também que o trabalho nas “zonas vermelhas” apenas seja possível com 
o uso permanente de equipamento autônomo de proteção respiratória.

A importância em particular de vedações adequadas 
em ambientes com H₂S
Isso exige uma solução  completa em  proteção respiratória com 
vedação de segurança comprovada e valor mínimo de vazamento. 
Esses dispositivos são verificados com o auxílio de testes especiais, 
tanto em usuários como em laboratório. Os resultados dos testes, por 
sua vez, constroem a base para a certificação dos equipamentos em 
seus respectivos mercados, bem como para a definição do fator de 
proteção, a partir do qual é possível determinar se um equipamentos 
em particular é adequado para uma aplicação específica. 

Requisitos para os testes de encaixe
Formato de rosto
Há diversos requisitos que devem ser atendidos antes de se realizar um 
teste de vedação confiável. Um deles é que, ao se escolher o tipo 
ideal de máscara, é necessário considerar que cada pessoa tem 
um formato de rosto diferente.

Muitos países industriais estão agora cientes da importância de se 
ter abordagens de design centradas no usuário para a fabricação 
de equipamentos de proteção respiratória, os quais devem 
proteger o usuário o máximo possível e ao mesmo tempo manter 
um algo grau de conforto no uso. Por esse motivo, alguns países 
firmaram um acordo para esboçar uma Norma ISO-RPD aplicável 
internacionalmente1. Ela ainda está (em agosto de 2018) em 
andamento. Com essa norma, até os sensores seriam padronizados. 
Elas se destinam à verificação dos valores e padrões de vazamento 
após o equipamento de proteção respiratória ter sido manutenidos.

Os respiradores  não podem ser personalizados individualmente por 
motivos de eficiência. Por isso, uma base de designs compilada a partir 
da digitalização de 3.000 formatos de rostos será utilizada no futuro. 
Cinco tamanhos  pré-definidos – pequeno (P), curto-amplo (CA), 
médio (M), longo-estreito (LE) e grande (G) – representarão entre 
5 e 95% de todos os formatos de rosto existentes. 

Formatos de rostos típicos

Pequeno (P) Curto-amplo (CA) Médio (M) Longo-estreito (LE) Grande (G)
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Concentração da substância  
de teste externamente
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Concentração da substância 
de teste internamente

Vazamento Interno Total

Vazamento Interno Total
Fator de proteção 

Barbas, óculos e joias
Outro requisito importante para uma vedação perfeita ao longo da linha 
de vedação é se o usuário da máscara facial inteira faz a barba ou não. 
Até uma quantidade pequena de pelos faciais na linha de vedação pode 
permitir a entrada de ar externo para o interior da máscara. O mesmo 
se aplica a óculos ou joias inadequadas ao longo da linha de vedação.

Como é realizado o teste?
Os procedimentos de teste variam consideravelmente entre os diversos 
países industriais. Nos EUA, as organizações de segurança ocupacional 
OSHA2 e NIOSH3 prescrevem testes de  vedação do respirador em 
cada usuário antes de começar o trabalho.4 Esse teste demora cerca 
de 20  minutos e  deve, obrigatoriamente, ser repetido anualmente. 
Os resultados do teste são válidos apenas para o modelo de máscara 
respiratória ou dispositivo de filtração em particular que serão usados no 
trabalho. É feita uma distinção entre testes qualitativos de encaixe, 

nos quais um gás de teste é  usado para avaliar a permeabilidade da 
máscara com base no sentido de olfato ou paladar do utilizador, e testes 
quantitativos de vedação. Nos testes quantitativos, tecnologias de 
medição são utilizadas para avaliar a permeabilidade da máscara enquanto 
ela está sendo usada. Se os resultados não forem satisfatórios, o teste 
precisará ser refeito com outros modelos e tamanhos de máscara. 
Normalmente, esses testes são realizados sob algum tipo de carga 
externa, como caminhada ou movimentos da cabeça.

Testes e fatores de vedação
Nos testes de Vazamento Interno Total (TIL) que são amplamente 
realizados na Europa, uma série de usuários treinados, utilizando 
máscaras ou filtros de teste, são expostos a um gás de teste em 
uma câmara fechada. A razão entre a concentração do gás de teste  
na câmara e aquela dentro da máscara determina o valor de vazamento, 
em porcentagem. O valor final de vazamento dado à máscara se baseia 
na média de todos os testes realizados.

Calcula-se, dessa forma, o chamado fator de proteção da máscara para o gás 
de teste específico. Este fator de proteção é, então, atribuído à substância 
perigosa que apresenta a mesma estrutura físico-química do gás de teste. 
Estes fatores de proteção servem como critérios de seleção importantes 
ao se escolher o tipo ideal de máscara ou dispositivo de filtração para 
o trabalho em uma área contaminada com um determinado gás perigoso.
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Se o valor do vazamento interno total no ambiente de teste for 
consideravelmente alto, isso pode se dever às seguintes causas:

–  O filtro que está sendo testado não está removendo todas 
as partículas. Isso não é raro: filtros de proteção respiratória 
disponíveis, dependendo do grau, conseguem filtrar entre 
80 e 99,97 por cento das partículas apenas

–  O tamanho da máscara não é o ideal para o utilizador
–   Vazamentos nas bordas de vedação (devido ao formato da face 

ou pêlos faciais)
–  Vazamentos nas aberturas, vedações ou lentes 
–  Colocação inadequada do respirador ou manutenção abaixo das 

expectativas
–  Padrões respiratórios específicos do usuário

Diversas designações são utilizadas atualmente em paralelo para 
fatores de proteção. Elas se baseiam nos variados métodos de 
teste existentes no mundo.

Fator de Proteção Mínimo Requerido (FPMR)
Diretriz para o fator de proteção de um equipamento de proteção 
respiratória, determinado por testes padrão. Recomendação: 
apenas quando não existirem valores específicos.

Fator de Proteção Atribuído (FPA)
Correlaciona-se com as diretrizes OSHA e EN. Válido 
nacionalmente, valor específico para o fator de proteção de um 
aparelho de proteção respiratória. Se não existir um APF, então 
o FPMR deve ser usado.

Fator de Proteção do Local de Trabalho (WPF)
Fator de proteção que se baseia em um teste interno da 
empresa, conduzido no local sob as condições concretas do 
local de trabalho e com exposição legítima a materiais perigosos.

Fator de Proteção Simulado do Local de Trabalho (SWPF)
Fator de proteção que resulta de um teste de laboratório 
usando gás de teste em um ambiente realista de local de 
trabalho; a substância perigosa real e a concentração máxima 
esperada do local de trabalho devem ser muito próximas 
daquelas existentes no ambiente de teste.

Dräger: Métodos de teste específicos para determinar 
os fatores de proteção em ambientes com H₂S
A Dräger acredita que, para esses testes de vazamento serem 
confiáveis, o gás de teste e o ambiente de teste devem ser muito 
próximos da substância perigosa real e do ambiente de trabalho 
real. Por isso, a Dräger favorece o teste SWPF para determinar 
os fatores de proteção dos nossos equipamentos de proteção 
respiratória para H2S. Para isso, o gás de teste inofensivo SF6 
é usado, por ter uma estrutura físico-química muito semelhante 
à do H2S. Fatores de proteção determinados desta forma dão aos 
gestores de saúde, segurança e meio ambiente uma base sólida 
para selecionar o equipamento de proteção respiratória a ser 
utilizado em ambientes de trabalho com concentrações elevadas 
do mortal H2S.

Esses testes específicos com SF6 também levam em consideração 
os diversos formatos faciais, de acordo com o painel de teste ISO 
e o número de testes a serem executados. Esses testes, feitos com 
a máscara facial inteira Dräger Panorama Nova®PP, demonstraram 
um fator de proteção (SWPF) muito alto de 90.000 para 95% de 
todos os usuários (formato facial: médio).
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*Os componentes são parâmetros calculados de valores únicos medidos de tamanho e formato facial.

LEGENDA: P = Pequeno; M = médio; G = grande; CA = curto-amplo; LE = longo-estreito

Um SWPF de 90.000 aplica-se a 95% de todos os usuários 
do equipamento de fuga Dräger Panorama Nova PP em uma zona 
de gás perigoso.

Um SWPF de 20.000 aplica-se a todos os 
demais usuários com formatos faciais especiais.

Que tipos de equipamentos de proteção respiratória 
são adequados para quais exposições respiratórias?
Um ponto de partida é sempre uma análise de requisitos baseados na 
aplicação: a partir das avaliações de perigos e de risco relevantes, 
é possível determinar quais perigos concretos se esperar. Qual 
concentração de material perigoso (tipo e nível) deve ser considerada 
no pior cenário possível? Qual o limite de exposição ocupacional 
máximo nacional ou definido pela empresa? Que níveis de fator de 
proteção são definidos por lei para esses tipos de atividades?

A partir daí, é necessário fazer uma comparação entre a análise 
dos requisitos e as especificações de cada respirador. As normas 
EN (como a EN 529 e outras) servem como base de comparação 
para tal, e é de acordo com elas que cada dispositivo é certificado. 
A delineação pela norma EN refere-se ao fator de proteção nominal 
do dispositivo ou tipo de dispositivo.

Primeiro componente principal* 
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Com base nessas informações, pode ser feita uma avaliação da 
adequação do equipamento para uma aplicação específica:

A concentração máxima esperada, dividida pelo limite de 
exposição ocupacional (LEO) concreto válido atualmente para 
uma substância perigosa resulta no requisito do fator de proteção 
(nível mínimo):

Isso também significa, de maneira inversa, que:

O limite de exposição ocupacional concreto válido atualmente para uma 
substância perigosa, multiplicado pelo fator de proteção específico do 
tipo de dispositivo resulta na concentração máxima na qual qualquer 
proteção respiratória específica pode ser usada em uma atmosfera 
contaminada com uma concentração máxima de Y ppm.

Do ponto de vista da Dräger, é aconselhável, em particular 
para o uso de equipamentos de proteção respiratória em zonas 
de alto risco de H2S, reunir informações mais detalhadas sobre 
o desempenho do dispositivo. Para tal, testes adicionais feitos sob 
condições particularmente realistas e certificados podem ajudar 
a garantir a adequação do equipamento e a informar as decisões 
de seleção.

1  ISO-RPD – International Organization for Standardization (Organização 

Internacional de Padronização)-Respiratory Protective Devices (Dispositivos de 

Proteção Respiratória)
2 OSHA – Occupational Safety and Health Administration (Administração de Saúde 

e Segurança Ocupacional)
3   NIOSH – The National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto 

Nacional para Saúde e Segurança Ocupacional)
4   https://www.osha.gov/video/respiratory_protection/fittesting_transcript.html; 
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