
  

yorgos@yorgos.com.br | yorgos.com.br 

Matriz l SP 
R. Sta. Gertrudes, 167, Chác. Sto. Antônio (zona leste) - 03408-020 - SP 

Tel: (11) 2507.7340 - (11) 2507.7341 



Espaço Confinado– NR33 / NBR 16577 

Características do Espaço Confinado: 
 
 
 Não projetado para ocupação humana contínua; 

 
 Que possua meios limitados de entrada e saída;  

 
 A ventilação existente é  insuficiente para remover contaminantes 



Detecção de Gases  

O ar é composto por: 
      78,0 % - Nitrogênio (N2) 

      20,9 % - Oxigênio (O2) 
           1,0 % - Argônio (Ar) 

       0,1 % - Outros gases 
       100% em Volume 



Identificando os riscos 

A atmosfera de risco é classificada: 
 
 

Tóxicos 

Inflamáveis 

Asfixiantes Simples 



Riscos Atmosféricos  

 
Gases Asfixiantes Simples – São aqueles que não reagem com o nosso 
organismo em pequenas quantidades, ao ganharem volume deslocam o 
ar atmosférico e ocorre o processo de asfixia. 
Unidade de Medição: VOLUME 
 
Gases Tóxicos - São aqueles que em pequenas quantidades reagem com 
o organismo. 
Unidade de Medição: PPM -  Limite de tolerância [NR15 ANEXO 11/ 
ACGIH]. 
 
Gases Inflamáveis – São aqueles que entram em combustão. 
Unidade de Medição: LII/LEL 
 
 
 



Conhecendo os Riscos 

Cada gás Possui uma “identidade” que deve ser conhecida.... 
 

Gases Tóxicos: 
Limites de tolerância / IPVS / Fatal / Densidade.... 
 

Exemplo: 
O Monóxido de Carbono pode “aparecer” em um Espaço Confinado, resultante do processo, 
como resultado de queima, solda, motores ou proveniente de local interferente ou outros... 
 

Por não possuir cheiro, nem cor, podemos não perceber sua presença, não prevendo a 
ventilação do local.  

 
Limite de Tolerância (BRA) - 39 ppm  

TLV(EUA) - 25 ppm 
IPVS - 1200 ppm 

Fatal - 10.000 ppm 
Inflamável – 12,5% em volume (125.000 ppm) 

 
Sua densidade é semelhante a do ar atmosférico, ficando sempre próximo as vias 
respiratórias, sendo absorvido até 300 vezes mais rápido que o O2. 

 
 



Conhecendo os Riscos 

Cada gás Possui uma “identidade” que deve ser conhecida.... 
 

Deficiência de Oxigênio: 
 
 
Condição normal = 20,9% 
IPVS = < 12,5% Volume ao nível do mar. 
Fatal = < 6% 
 
A deficiência de oxigênio pode ocorrer em locais fechados (espaços confinados) e 
acontece normalmente por: 
 
 reação química (oxidação ou pintura); 
 processo de combustão (solda oxi-acetilênica, corte por chama, estanhagem); 
 consumo por micro-organismos (bactérias, decomposição);  
 consumo humano (muitas pessoas trabalhando em um mesmo local); 
 deslocamento por outro fluído (inertização). 
 



Conhecendo os Riscos 

Cada gás Possui uma “identidade” que deve ser conhecida.... 
 

Deficiência de Oxigênio: 
 
 
Quando não conhecido a causa da diminuição do Oxigênio deve ser considerado o 

espaço como IPVS 
 

Sensor de Oxigênio NÃO deve ser utilizado para medição 
de gases Tóxicos !!!  

 

1% em Volume = 10.000 ppm 
Valor Fatal dos gases tóxicos não alteram a leitura do sensor de Oxigênio !!! 

Valor Fatal CO = 10.000 ppm = 1% em volume 
20,9% - 1% = 20,7% 

Necessário 7% em volume para acionar o alarme de um oxímetro 
20,9% - 7% = 19,4% em volume  

 
70.000 PPM de gás 



Conhecendo os Riscos 

Cada gás Possui uma “identidade” que deve ser conhecida.... 
 

Gases Inflamáveis: 
Limites inferior e Superior de inflamabilidade / Densidade / Ponto de Fulgor.... 
 
 

 
Os Gases e Líquidos Inflamáveis são substâncias que misturadas ao ar e 

recebendo calor adequado entram em combustão. 
 

Para que ocorra a combustão de um gás são necessárias três condições: 
 
 
     A presença de gás em quantidade suficiente  
     A presença de ar em quantidade suficiente 

     A presença de uma fonte de ignição 

 

       



Conhecendo os Riscos 

Todos os gases e vapores inflamáveis possuem Limite Inferior de 
Inflamabilidade (LII/LEL) e Limite Superior de Inflamabilidade (LSI/UEL) 

 
 
 

        



Conhecendo os Riscos 



 
Sensores Catalíticos 
 

A tecnologia catalítica é utilizada para o monitoramento de gases e vapores inflamáveis 
O sensor catalítico capta todo e qualquer gás ou vapor inflamável sem distinção. 
 

Importante: Por funcionar pelo princípio de combustão, é necessário que exista o 
oxigênio para seu funcionamento. Em atmosferas inertes, ou seja, sem oxigênio, não há 
medição. 

Tecnologia dos Sensores 
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Sensores Eletroquímicos 
 
Utilizados para leitura de uma vasta gama de gases tóxicos (CO, 
H2S, CL2, NH3, entre diversos outros), além do gás oxigênio. São 
compactos, consomem pouca energia, apresentam boa linearidade 
e repetibilidade. 
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Sensores Infravermelho / Infrared (IR) 
 
Enquanto os sensores catalíticos queimam o gás no ar e liberam calor os sensores IR 
trabalham em um princípio de absorção utilizando uma fonte de luz infravermelha.  
 

 
 

 



Tecnologia dos Sensores 
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Fotoionização (PID) 
 
A lâmpada de PID é utilizada para monitoramento de Compostos Orgânicos Voláteis 
(VOC’s), os VOC’S estão presentes nos combustíveis (gasolina, querosene, óleo diesel), nos 
hidrocarbonetos aromáticos (benzeno, tolueno, xileno), assim como em solventes, resinas, 
adesivos, agrotóxicos, detergentes, entre outros...  
 Ele faz uso da luz ultravioleta para ionizar as moléculas de gás, 
essas moléculas quando atingidas pela luz liberam íons que são 
atraídos a um sensor que amplifica este sinal e produz uma 
corrente elétrica proporcional à concentração, que por sua vez é 
medida e informa a concentração do gás ou vapor presente no 
ambiente. 
 

Existem 3 tipos de lâmpadas: 

• 9.8v 

• 10.6v 

• 11.7v 

 

 



Tecnologia dos Sensores 
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