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O sulfeto de hidrogênio (H₂S) é a substância perigosa número um nos campos de 
produção de petróleo e gás natural, em termos dos riscos apresentados por sua 
presença. É por esse motivo que as medidas de prevenção são tão importantes, e elas 
podem ser bem-sucedidas com a quantidade certa de conhecimento, treinamento 
e boas estratégias de medição. 

Monitoramento de H2S 

no setor de petróleo e gás natural
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Devido ao sulfeto de hidrogênio ser incolor e acumular-se ao nível 
do solo, o monitoramento contínuo e individual da concentração  
é absolutamente essencial no setor de petróleo e gás natural. Além disso, 
concentrações extremamente altas de H₂S na presença de uma fonte de 
ignição podem também levar a explosões.

Por que o H₂S é tão perigoso?
O sulfeto de hidrogênio, mesmo em concentrações tão baixas quanto 
0,03 ppm, já é perceptível ao olfato humano. A cerca de 20 ppm, 
o odor é insuportável. E não apenas o sistema nervoso central  
e o cardiovascular podem ser danificados rapidamente, mas os nervos 
olfativos podem até ser paralisados. Um efeito fatal, uma vez que  
o sistema natural de aviso é o nariz, tornado assim inútil. A partir de 500 ppm, 
um efeito de ameaça à vida começa a se definir, e a partir de 700 ppm 
o corpo entra em colapso devido a paralisia respiratória, convulsões  
e perda de consciência. A partir de concentrações de cerca de 1.000 ppm, 
uma única inalação pode levar à morte instantânea.

Efeitos do sulfeto de hidrogênio (H2S) em humanos

Irritante aos olhos: 
dor, lacrimejamento, sensibilidade à luz

Desativa o olfato

Bloqueia a absorção de oxigênio
pelas células

Causa irritação da pele

Efeitos neurológicos: 
tontura, cefaleias, náusea, choque,  

desorientação, perda de consciência 

Colapso devido à exposição curta  
a altas concentrações

Irritante pulmonar: 
dor de garganta, tosse,  

dificuldade de respirar, fluidos  
nos pulmões, parada respiratória

Morte por asfixia
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Em outros campos de gás ácido, não pode ocorrer trabalho nas denominadas 
“zonas vermelhas” (as ditas áreas com concentrações particularmente altas 
de H₂S) sem dispositivos respiratórios autônomos. Tais equipamentos 
respiratórios precisam ter um fator de proteção extremamente alto contra  
o sulfeto de hidrogênio. Para reduzir a resistência à respiração, o fornecimento 
de ar dos trabalhadores pode operar em um circuito fechado. Com esses 
tipos de projetos de perfuração, também é muito importante monitorar os 
trabalhadores durante o sono e as atividades de tempo livre para garantir 
proteção contra possíveis perigos de gases.

Offshore: plataformas de petróleo
Mesmo com perfuração de petróleo em plataformas, sempre há risco 
de que a lama de perfuração tenha um conteúdo alto de sulfeto de 
hidrogênio. Não apenas as áreas ao redor da torre do fosso e todas as 
conexões de tubos são extremamente perigosas em termos de emissões 
de H₂S, mas todos os alojamentos de funcionários na plataforma 
também apresentam altos riscos. Isso também é verdadeiro para 
navios petroleiros. As áreas de armazenamento e processamento 
também são consideradas locais de alto risco.

Locais e atividades típicas com possíveis perigos de H₂S

Onshore: campos de perfuração
Com a produção de petróleo e gás natural em campos de perfuração em terra 
e especialmente a produção de petróleo cru, o H₂S pode se acumular e ocorrer 
vibrações na cabeça dos poços, na produção e nas áreas de processamento. 
Um risco em particular ocorre quando as hastes de perfuração são retiradas 
muito rapidamente dos furos, o que pode causar a liberação de líquidos 
contendo H₂S na superfície. Mesmo quando as perfurações alcançam 
o fundo, a lama da perfuração pode ser deslocada e puxada à superfície, 
criando momentos críticos à segurança; e o mesmo é verdadeiro nos pontos 
de amostragem e durante os testes dos poços de perfuração.1 

Outra volatilidade imprevisível: no mesmo campo de perfuração, cada 
local de perfuração pode ter um conteúdo único de H₂S, que pode 
variar entre uma concentração baixa com um único dígito em ppm e uma 
concentração mais alta de dois dígitos em ppm.2 

Onshore: campos de gás ácido
O gás produzido em campos de gás ácido naturalmente tem um conteúdo de H₂S 

extremamente alto, motivo pelo qual esses campos são chamados de “ácidos”. 

Shuweihat, uma instalação de armazenamento de gás ácido nos Emirados Árabes 

Unidos, tem um depósito a 5.000 metros de profundidade. O gás ácido armazenado 

nesse local tem um teor de H₂S de 23%. Juntamente com o perigo legal em potencial 

para os trabalhadores do local, os tubos e componentes das instalações da planta 
devem ser continuamente verificados para verificar se há vazamentos devido 
à natureza altamente corrosiva do H₂S. Nesta situação, medidas extremas de 
segurança são necessárias.3 

Eric Dzuba, ex-gerente global de negócios 
dos setores de petróleo e gás natural e indústrias químicas, Dräger

O H2S é um dos mais perigosos 
gases encontrados no setor de 
petróleo e gás natural. Mesmo 
atualmente, há ocorrência 
regulares de ferimentos e mortes 
devido à exposição ao H2S.
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e decidir sobre as tecnologias de medição adequadas. No caso de danos 
ou acidentes, deve ser desenvolvido também um plano de emergência 
que inclui os equipamentos de fuga e os métodos de treinamento 
correspondentes.

Os limites de exposição ocupacional estabelecidos pelas instituições 
oficiais servem como indicadores-chave no desenvolvimento de 
estratégias de prevenção e medição. Eles servem como parâmetro para 
as quantidades máximas de H₂S admissíveis durante a exposição a longo 
ou curto prazo dos trabalhadores. Isso varia ao redor do mundo, conforme 
pode ser visto abaixo:

Refinarias:
No processo de refino, o petróleo cru com alto teor de H₂S  
é dessulfurizado (processo de Claus). Quando isso ocorre, existem 
riscos extremamente altos nos pontos de transferência. No entanto, 
não são apenas esses pontos que precisam ser monitorados. Devido  
à possibilidade de liberação de altas concentrações de H₂S no caso de 
dano ou acidente, áreas de evacuação vizinhas de até vários quilômetros 
também apresentam perigo de H₂S e também precisam ser monitoradas 
adequadamente.

Áreas do setor de petróleo e gás natural com riscos de  
H₂S particularmente altos:
– Estações de perfuração
– Válvulas de perfuração e sondagem
– Vibração de rochas
– Reservatórios de lama de perfuração
–  Tubulações/estações de bombeamento para água residual 

contaminada com H₂S
– Áreas de armazenamento de matéria-prima (refinarias)
–  Tubulações, tanques e válvulas (áreas de tanques de 

armazenamento);
   <200.000 ppm4 
– Espaços confinados e reservatórios

Argumentos econômicos para o monitoramento de H₂S
Além dos casos extremos de efeitos com ameaça à vida dos trabalhadores 
derivados das emissões de sulfeto de hidrogênio, também há fatores 
econômicos que falam a favor do monitoramento contínuo, uma vez que danos 
de grandes proporções a pessoas, instalações da planta e ao meio ambiente 
geram períodos sem produção e custos. Ademais, com tecnologias de medição 
precisas e coordenadas, é possível melhorar a eficiência. Por exemplo, durante 
perfurações de teste, as despesas com instalações demoradas de sistemas 
permanentes de medição de gás podem ser omitidas e, no lugar deles, 
soluções móveis flexíveis de monitoramento de gás serem usadas.

Prevenção: evitar incidentes com H₂S
Podem ser extraídas informações importantes das avaliações de risco no 
local para esboçar planos de gestão de risco e medidas de prevenção 
apropriadas. Antes de tudo, isso envolve definir estratégias de medição 
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Normalmente as normas oficiais são complementadas pelas diretrizes 
da própria empresa. Essas diretrizes incluiriam definições de valores-
limite de alarme (pré-alarme - A1, alarme principal - A2) na estrutura dos 
conceitos de segurança individual.

Estratégias para o monitoramento de H₂S em relação às 
fases do projeto
Dependendo de em qual fase12 os projetos de extração de petróleo  
e gás natural estão, diferentes estratégias e tecnologias de monitoramento 
de concentração são necessárias, pois as variáveis de quando os riscos 
estão presentes e quanto de substância perigosa pode ser liberada 
podem variar consideravelmente.

Limites de exposição ocupacional ao H₂S (seleção)

Instituição Designação Valor de longo prazo  Valor de curto prazo 
  (turno de 8h) / TWA (15 min.) / STEL

NIOSH (USA)     REL  10 ppm (por 10 min.)5 

OSHA (USA)6      PEL 20 ppm 50 ppm (por 10 min.)

ACGIH® (USA)7      TLV® 1 ppm 5 ppm

Reino Unido     WEL 5 ppm 10 ppm

Canadá8     TLV® 1 ppm 5 ppm

Austrália9      OEL 10 ppm 15 ppm

Alemanha     AGW  5 ppm10 

UE11   5 ppm 10 ppm

Legenda: 
REL: 
Recommended Exposure Limit (Limite de 
Exposição Recomendado - REL)
PEL: 
Permissible Exposure Limite (Limite de 
Exposição Permissível - PEL)
TLV®: 
Threshold Limit Value (Limite de Exposição 
Ocupacional - TLV)
WEL: 
Workplace Exposure Limit (Limite de 
Exposição Ocupacional - WEL)
OEL: 
Occupational Exposure Limit (Limite de 
Exposição Ocupacional - OEL)
AGW: 
Arbeitsplatzgrenzwert (Limite de Exposição 
Ocupacional - AWG)
TWA: 
Time-Weighted Average (Média ponderada 
no tempo)
STEL: 
Short-Term Exposure Limit (Limite de 
Exposição de Curto Prazo)(15 min)

Perfurações de teste: proceder com base na previsão geológica; 
Conteúdo não definido de H₂S.
Fase de avaliação: Sem monitoramento contínuo, mas possível  
o monitoramento pessoal durante a inspeção de campo.
Fase de desenvolvimento: Monitoramento de área móvel, seguindo  
o progresso do trabalho
Produção: Monitoramento contínuo necessário durante um período 
prolongado (cerca de mais de 10 anos). Recomendável instalação de 
equipamento de gás estacionário
EOR (recuperação avançada de petróleo): A extração de petróleo através 
da injeção de gases comprimidos em camadas profundas de rocha aumenta 
o risco de uma liberação repentina de concentrações extremamente altas de H₂S.

FASES DO CICLO DE VIDA DE UM CAMPO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

PERFURAÇÕES 
DE TESTE

EOR  
(RECUPERAÇÃO AVANÇADA  

DE PETRÓLEO)DESENVOLVIMENTO

AVALIAÇÃO PRODUÇÃO

ACGIH e TLV são marcas registradas da American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
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Também estão disponíveis para assistência programas que simulam a dispersão 
de gases em usos e instalações específicos.Esses programas podem ajudar  
a determinar o posicionamento ideal dos sensores de monitoramento.

Para monitorar distâncias e áreas maiores da planta, a denominada detecção 
de gases de caminho aberto é em uma boa escolha. Esta tecnologia permite 
a detecção de gases ao longo de uma seção de medição aberta e até agora 
foi usada principalmente para hidrocarbonetos inflamáveis, como metano  
e propano. Enquanto isso, gases tóxicos também podem ser detectados.

Fatores adicionais a ser considerar ao tomar 
decisões de seleção:
– Potencial de ocorrência de ventos fortes (particularmente tempestades)
– Direções típicas de vento
– Efeitos de areia e neve
– Temperaturas ambiente extremas (frio/calor)
– Alterações repentinas e extremas na temperatura ambiente
– Possíveis posições dos sensores de medição de gás
– Distância entre os sensores de medição de gás

Para selecionar tecnologias e sistemas de medição 
(eletroquímicos/óticos) ideais, são aplicáveis condições 
adicionais:
– Tempos de resposta rápidos (t90)
–  Medição precisa, mesmo sob condições difíceis 
   e a faixas de medição menores (< 1 ppm)
– Leituras rápidas após superexposição
– Estabilidade do ponto zero, sem flutuações, sem alarmes falsos
–  Interferência mínima, particularmente em termos de tiol, NO, SO₂, CL₂, 

hidrazina
–  Resistência à contaminação em relação a outros gases (com sensores 

eletroquímicos)
–  Conformidade com regulamentos: requisitos para o uso de dispositivos 

em zonas de explosão
=>  Quando apropriado, incluindo auditorias para garantir a adequação 

do dispositivo para reações automatizadas a alarmes do sistema de 
medição de gases (SIL)

–  Possibilidades de interfaces e compartilhamento de dados com outros 
componentes do sistema (em particular em situações de emergência 
para tomada remota de decisões)

–  Durabilidade dos sensores (quando aplicável, manutenção e reparo 
simples)

Escolha de estratégias e tecnologias de medição 
Primeiramente, é importante diferenciar entre monitoramento temporário 
do ambiente de trabalho, monitoramento de área mais permanente  
e detecção de vazamento, especialmente em tubulações corroídas. 
Quando novos campos de gás são explorados, não compensa instalar 
sistemas permanentes de medição de gás naquele momento.

A partir da fase de produção, é aconselhável o monitoramento com um 
sistema estacionário de detecção de gases. Particularmente em áreas 
novas de extração em países como o Cazaquistão, há campos de gás 
ácido com previsão de teor de sulfeto de hidrogênio de até 15% em 
volume.Nesses casos, é necessário estabelecer tecnologias de medição 
e medidas organizacionais apropriadas para proteger os trabalhadores 
e a planta. Além de equipamentos de proteção e detectores portáteis 
de gás, são necessários sistemas estacionários de detecção de gases 
para a inspeção em larga escala da planta e a detecção prematura de 
vazamentos. Uma análise de risco específica do local pode revelar onde 
são aconselháveis medições de ponto único ou de área.

O mais importante aqui é a seleção das tecnologias apropriadas de 
sensores de medição e a colocação adequada de pontos de medição 
considerando as propriedades do gás ou vapor e as condições ambientais. 
A norma técnica IEC/EN 60079-29-2 dá assistência para seleção, 
instalação, aplicação e manutenção de dispositivos para medição de 
gases inflamáveis e oxigênio.

MONITORAMENTO DE H2S NO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL
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Dependendo das circunstâncias individuais de aplicação, há diversas 
tecnologias de medição disponíveis para o monitoramento de áreas 
da usina. Cada uma dessas tecnologias tem seus pontos fortes  
e fracos em termos de faixa de medição, exatidão ou mesmo resistência  
à contaminação, que devem ser considerados ao fazer a seleção.

EM RESUMO: 
A conscientização do risco de surgimento repentino de 
concentrações de sulfeto de hidrogênio que ameaçam  
a vida e uma extensa compreensão das medidas de prevenção 
podem contribuir para a redução da frequência de acidentes. 
A avaliação contínua dos resultados de medição é tarefa 
dos especialistas em segurança. Consequentemente, 
é imperativo estabelecer programas para o H₂S para cada 
instalação específica.

Gostaria de uma visão mais ampla sobre o assunto? Dê 
uma olhada nos seguintes recursos:

Artigo técnico:H2S – um desafio crescente no setor de petróleo e gás natural

Vídeo:Respiração segura mesmo com concentrações extremamente 
altas de H2S

Artigo técnico:Respiração segura mesmo com concentrações 
extremamente altas de H2S

Artigo técnico: Como escolher o melhor respirador de fuga para o seu 
plano de resposta a emergências
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