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 Teoria dos gases perigosos; explosimetria; 
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 Teste de resposta e ajuste em detectores de gás; 

 Interpretação das medidas 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
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Responsabilidades 

 Indicar formalmente um responsável técnico pelo cumprimento da Norma; 
 

 Identificar os espaços confinados existentes no estabelecimento ou de 
sua responsabilidade; 

Cabe ao Empregador 33.2.1 

33.2 

Legislação:    NR-33 
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qualquer área não projetada para ocupação humana 
contínua, a qual tem meios limitados de entrada e saída 
ou uma configuração interna que possa causar 
aprisionamento ou asfixia em um trabalhador e na qual 
a ventilação é inexistente ou insuficiente para remover 
contaminantes perigosos e/ou 
deficiência/enriquecimento de oxigênio que possam 
existir ou se desenvolver ou conter um material com 
potencial para engolfar/afogar um trabalhador que 
entrar no espaço 

 

Definição: 

Espaço Confinado é: 



Espaço Confinado “Não perturbado” e “Perturbado”  

• espaço confinado “não perturbado” 
característica técnica do espaço confinado, definida no cadastro com os 
riscos inerentes ao local, antes de o trabalhador adentrar tal espaço. As 
medidas de controle de riscos são norteadas pela permissão de entrada e 
trabalho (PET) 
 

• espaço confinado “perturbado” 
característica da alteração ocasionada pela(s) atividade(s) que será(ão) 
executada(s) no interior do espaço confinado, sua dinâmica de evolução 
de riscos associadas aos riscos presentes no espaço confinado “não 
perturbado”. Neste caso, as medidas de controle de riscos são baseadas na 
análise preliminar de risco (APR) 
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 ventilação  
procedimento de movimentar continuamente uma atmosfera limpa para o interior do espaço confinado, 
de acordo com o tipo de contaminante, por meio de ventilação geral diluidora (VGD) ou ventilação local 
exaustora (VLE) ou método combinado 

  
ventilação geral diluidora (VGD) 
processo de renovação do ar de um espaço confinado por meio da insuflação e/ou exaustão de ar, cuja 
finalidade é de promover a renovação de ar, redução da concentração de contaminantes e conforto 
térmico  

  
ventilação local exaustora (VLE) 
que tem a finalidade de exaurir o contaminante na fonte ou próximo à fonte para evitar que se espalhe no 
interior do espaço confinado 
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  Avaliar a atmosfera nos espaços confinados 
para verificar se as condições de entrada são 

seguras; 
 

  Monitorar continuamente a atmosfera nos 
espaços confinados nas áreas onde os 

trabalhadores estiverem desempenhando as suas 
tarefas, para verificar se as condições de acesso 

e permanência são seguras;; 

Avaliação Atmosférica - Multigás 
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  Monitorar continuamente a atmosfera nos 
espaços confinados nas áreas onde os 

trabalhadores estiverem desempenhando as suas 
tarefas, para verificar se as condições de acesso e 

permanência são seguras; 
 

  Proibir a ventilação com oxigênio puro; 
 

  Testar os equipamentos antes de cada 
utilização; 

Avaliação Atmosférica - Multigás 



Concentração de 
oxigênio atmosférico 

abaixo de 19,5 % ou 
acima de 23 % em 

volume;  

IPVS = < 12,5% em 
volume ao nível do mar. 

O2 >23%     Aumento da inflamabilidade dos materiais 

20.9%    Nivel normal de oxígenio no ar 

19.5%    Nivel mínimo de oxígenio para uma entrada segura. 

Teores abaixo de 19,5 podem causar: 

 

10-11%   A respiração se acelera e falta de coordenação,  

               incremento da pulsação, euforia e dor de cabeça. 

6 -10%   Nauseas e vômitos, dificuldade de movimentos, perda 

               de conhecimento, falhas mentais, rosto palido e labios azuis. 

<6%       A respiração cessa, seguindo de parada respiratória e a 

              Morte em minutos. 
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Deficiência e Excesso de Oxigênio 



Causas da deficiência de oxigênio (1): 

 

Consumo:  

Ocorre tanto na combustão, quando o O2 do ar 
reage com o material combustível (incêndios, 

por ex.), como na oxidação de metais (nas 
superfícies internas de reservatórios, em 

equipamentos de processo de aço-carbono 
sem pintura e fechados, e que sofreram 

jateamento recente, ou tratamento 
equivalente: paredes metálicas polidas podem 

oxidar resultando consumo de oxigênio 
presente e atingir condições IPVS) 
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Deficiência e Excesso de Oxigênio 



O2 

• Os alarmes de concentração de oxigênio devem ser ajustados para 
alarmar com valores abaixo de 19,5 % e acima de 23 % em volume;  

 

23,0%   Excesso de O2 

 

20,9%   Normal 

 

      19,5%   Deficiência de O2 

  

Monitorando o Oxigênio 

Níveis de Alarme 
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EXPLOSIVA 

Combustível    0% 

POBRE 

L.I.I. L.S.I. 

EXPLOSIVA RICA 

0% Ar 

100% Combustível 

Muito Gás e pouco Ar Pouco Gás 

L.S.I. é o ponto máximo onde ainda 

existe uma concentração de mistura de 

ar + gás/vapor capaz de se inflamar. 

L.I.I. é o ponto onde existe a mínima 

concentração para que uma mistura 

de ar + gás/vapor se inflame. 

50 

Gases e Vapores Inflamáveis 
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L.I.I. 

10% 

LII, LIE (limite inferior de explosividade), ou LEL (lower explosive limit)  = 

fração expressa em volume 

Gás/Vapor ou névoa inflamável  

em concentrações superiores a  

10% do seu Limite Inferior de  

Inflamabilidade LII ou  

Lower Explosive Limit LEL; 

Gases e Vapores Inflamáveis 

49 



5% 15% 
100% 

EXPLOSIVA 

EXPLOSIVA 

0% 

Metano 

L.I.I. 

POBRE RICA 

0% 100% 

L.I.I. L.S.I. 

50 % 

L.I.I. = Limite Inferior de Inflamabilidade 

Monitorando Gases e Vapores Inflamáveis 

Limites de Inflamabilidade 



EXPLOSIVA 

L.I.I. 

0% 100% 

L.I.I. L.S.I. 

L.I.I. = Limite Inferior de Inflamabilidade 

100% 

 Hexano 

1,2% 

0% 

6,9 % 

POBRE RICA POBRE RICA POBRE EXPLOSIVA 

Monitorando Gases e Vapores Inflamáveis 

Limites de Inflamabilidade 



25% 10% 

5% 15% 100% 

EXPLOSIVA 

EXPLOSIVA 

100% 

 Hexano 

0% 

A1 A2 

1,2% 

Metano 

0% 6,9 % 

L.I.I. 

POBRE 

POBRE EXPLOSIVA RICA 

RICA 

0% 100% 

0,5 % 1,25% 

ALARMES 

Cuidado ! 
 

Medindo Hexano com um 
Instrumento calibrado para 
Metano 

50 % 
41,6% 104 % 

Monitorando Gases e Vapores Inflamáveis 

Limites de Inflamabilidade 



Reação de combustão  

 

CH4(g) + O2 (g)  CO2 (g) + 
2 H2O 

Por funcionar pelo princípio de 
combustão, é necessário que 

exista o oxigênio para seu 
funcionamento. Em atmosferas 
inertes - Sem Oxigênio - não há 

medição 

 Catalítico 

 Se utiliza do princípio de 
combustão. 

 Dentro de uma pequena câmara 
porosa, um filamento metálico é embebido 

com catalizador. A combustão acontece 
quando o gás inflamável encontra este 

filamento, que está energizado. A temperatura 
é elevada a aprox. 400 graus dentro da 

câmara. A elevação da temperatura, altera a 
resistência de um dos elementos, 

desequilibrando a ponte de Wheatstone. 
Proporcionalmente a corrente deste circuito é 
alterada. Este sinal elétrico é tratado de forma 

que seja feita a medida de 0 a 100% L.I.I. 

Detectores de Gases 

 

(Princípios de Medição) 
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LEI DE LE CHATELIER  
“Se for imposta uma alteração, de concentrações ou temperatura, a um 

sistema químico em equilíbrio, a composição do sistema deslocar-se-á no 

sentido de contrariar a alteração a que foi sujeita”: 

Quando na atmosfera  se encontrar a presença  

de mais de um gás inflamável, identificamos a mesma para 

obtenção dos Limites (inferior + superior) da atmosfera 

inflamável MISTA. 

 LII = P1 + P2 + P3      (% Vol) 
  P1/    +  P2/  +   P3/ 
  LII1     LII2      LII3 
 
 
 LSI = P1 + P2 + P3     (% Vol)  Sendo: 
  P1/   +  P2/ +    P3/  Pn a fração  
  LSI1  LSI2   LSI3  de uma mistura 
 

61 
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Caso você obtenha de uma análise por cromatografia os valores: 

 

1) Hexano 60%,  LII = 1,2 Vol 

2) Propano 20%,  LII = 2,0 Vol 

3) Butano 20%,  LII = 1,5 Vol 

 

Então, aplicando-se a fórmula, teremos o novo LII na atmosfera acima: 

LII = 60       +    20    +   20       = 1,36 % Vol 

 60/1,2 + 20/2,0 + 20/1,5 

62 

4.1 Gases e Vapores Inflamáveis 

LEI DE LE CHATELIER: 
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HIDROCARBONETOS ALCANOS 

Número de Carbonos Hidrocarboneto / LIE 

1 Metano – 5% VOL 

2 Etano – 3% VOL 

3 Propano – 2,1% VOL 

4 Butano – 1,5% VOL 

5 Pentano – 1,4% VOL 

6 Hexano – 1,1% VOL 

7 Heptano – 1,0% VOL 

8 Octano – 0,8% VOL 

9 Nonano – 0,8% VOL 

10 Decano – 0,8% VOL 
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Cromatógrafo:  

qualifica e quantifica qual gás 

inflamável está presente. 

Detector de gás:  

quantifica uma atmosfera 

inflamável. 

 

Cada substância inflamável possui um L.I.I. % de Volume 

 

O sensor de gás inflamável do detector deve ser calibrado com um gás 

padrão, que será a referência do mesmo em % de volume; 

 

Quando um detector  for calibrado com gás metano, LII = 5,0% VOL (por ex.),  

e encontrar com uma atmosfera com gás hexano, LII = 1,2% VOL,  

a leitura de 25% do LII será, na verdade, de 104% do LII  

 

(5,0/1,2 = 4,16 como fator de multiplicação);  

64 

Gases e Vapores Inflamáveis 
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•Aparência: 
•Cheira à ALHO e é dificilmente detectado pelo 
olfato em baixas concentrações. 

Acetileno – C2H2 

Asfixiante Simples, irritante, anestésico 

 

Onde encontramos: 

 Indicado para os processos 

Oxicombustíveis: Corte, Solda, Brasagem, 
Aquecimento, Goivagem, Flamagem de 

Plásticos, Têmpera Superficial, Geração de 
Fuligem e Metalização com Pó.  

 

 

Limites de inflamabilidade no ar: 
LSI: 100 % 
LII: 2,3 % 

 

Temperatura de Auto-ignição 

305 °C  
 

Ponto de fulgor 
Não pertinente  

 

Densidade relativa do vapor 
0,90  

 

Efeitos: 

Concentrações moderadas podem  

causar dor de cabeça, sonolência, vertigem, náusea, 
vômito, excitação, excesso de salivação e 

inconsciência. O vapor liberado pelo líquido pode 
também causar a falta de coordenação e dores 

abdominais. Este efeito pode ser retardado. A falta 
de oxigênio pode levar a morte.  



Solda e Corte 

Operações de solda e corte podem produzir fumos metálicos ou 

gases como Monóxido de Carbono (CO), Ozônio (O3) e  

Óxidos Nítricos (NOx). 

 

Estes contaminantes podem trazer danos ao trabalhador, e podem 

ser facilmente controlados por uma exaustão local, 
capturando-os próximo à fonte geradora. 

 



Ex: Interferência do sensor de monóxido de carbono na presença de outros gases:  

(cada fabricante deverá fornecer estes dados) 

Interferência em detectores de gás  

67 

Gases e Vapores Inflamáveis 
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Deve-se manter a exposição do trabalhador abaixo do 

Limite de Tolerância (publicado na NR-15 do MTbE ou  

em recomendação mais restritiva – ACGIH - American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists.   

 

Comparar LT’s da NR-15 e ACGIH e adotar o mais 

restritivo. 

 

Buscar informação na FISPQ – Ficha de Informação 

de Segurança de Produto Químico 

 

81 

Gases Tóxicos (LT, IPVS) 
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Qualquer condição que cause uma ameaça imediata à vida ou que possa 

causar efeitos adversos irreversíveis à saúde (instantanea ou retardada, ou 

exposições agudas aos olhos que impeçam a fuga da atmosfera perigosa) ou 

que interfira com a habilidade dos indivíduos para escapar de um espaço 

confinado sem ajuda. 

 

Nota: Algumas substâncias podem produzir efeitos transientes imediatos que, 

apesar de severos, possam passar sem atenção médica, mas são seguidos de 

repentina possibilidade de colapso fatal após 12 – 72 horas de exposição. A 

vítima pode não apresentar sintomas  de mal-estar durante a recuperação de 

efeitos transientes, porém está sujeita a sofrer um colapso. Tais substâncias 

em concentrações perigosas são consideradas como sendo “imediatamente” 

perigosas à vida ou à saúde (ex. fumos de cádmio). 

 

IPVS = IDLH – Immediately Dangerous to Health and Life 

IPVS: Condição imediatamente Perigosa à Vida ou à Saúde)  

85 

Gases Tóxicos (LT, IPVS) 
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Monóxido de Carbono 

Gás Tóxico, Asfixiante Bioquímico e Inflamável  

Não apresenta odor nem cor 

Limites de  

inflamabilidade no ar: 

Limite Superior: 75 % 

Limite Inferior: 12 % 

É absorvido pelo pulmão até 100 vezes mais rápido que o Oxigênio. 

IPVS = 1200 ppm 

Limite de Tolerância (Brasil) = 39 ppm;  

TLV(EUA) = 25 ppm 
Efeitos do CO (concentração x tempo de exposição): 

 Ligeira dor de cabeça, desconforto (200ppm x  3hs) 

 Dor de cabeça, desconforto (600ppm x 1 h) 

 Confusão, dor de cabeça (1000 a 2.000 ppm x  2 hs) 

 Tendência a cambalear (1.000 a 2.000 ppm x 1,5 hs) 

 Palpitação leve (1.000 a 2.000 ppm x  30 minutos); 

 Inconsciência  (2.000 a 5.000 ppm); 

 Fatal (10.000 ppm). 

 

CO 
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Gases Tóxicos (LT, IPVS) 
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Crenças sem sentido . . .  

88 

Gases Tóxicos (LT, IPVS) 
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Considerado um dos piores agentes ambientais agressivos ao 

ser humano. Em concentrações médias, inibe o olfato. 

IPVS =100 ppm 

Limite de Tolerância (Brasil) LT = 8ppm  

TLV (EUA) = 1ppm  

Efeitos do H2S (concentração x tempo de exposição):  

 Nenhum (8 ppm x 8 hs) 

 Irritação moderada nos olhos e garganta (50 a 100 ppm x 1 h) 

 Forte irritação (200 a 300 ppm x 1 h) 

 Inconsciência e morte por paralisia respiratória  

    (500 a 700 ppm x 1,5 h) 

 Inconsciência e morte por paralisia respiratória  

    (>1000 ppm x minutos). 

H S 2 
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Gás Sulfídrico ou Sulfeto de Hidrogênio 

Gás Tóxico, Asfixiante Bioquímico e Inflamável  

 

Gases Tóxicos (LT, IPVS) 



 

Para todos os sensores: 
• Tela de leitura instantanea 

• Tela de leitura de pico (“peak”, “high”) 
 

Para os sensores que medem gases tóxicos em ppm: 

• Tela STEL – Short Time Exposure Limit – Limite de Exposição a curto prazo  
(15 minutos) 

• Tela TWA – Time weighted average – Média ponderada através do tempo  
(8 horas) ou 

• Tela LTEL – Long Time Exposure Limit – Limite de Exposição a longo prazo  
(8 horas) 

 

 

Os gases tóxicos podem causar vários efeitos prejudiciais à saúde humana. 

Os efeitos dos gases tóxicos  no organismo humano dependem diretamente  

da concentração (Risco Imediato)  

e do tempo de exposição –TWA (Efeito Cumulativo). 

Programação nos detectores de gases LT atualizada 

Telas do Multigás 



SENSOR DE OXIGÊNIO

DEFICIÊNCIA: 19,5% VOL

EXCESSO: 23% VOL

ALARME 1: 5% LIE OU LEL

ALARME 2: 10% LIE OU LEL

ALARME 1: 10% LIE OU LEL

ALARME 2: 20% LIE OU LEL

ALARME 1: 58 ppm

ALARME 2: 100 ppm

STEL: 125 ppm

TWA: 25 ppm

ALARME 1: 8 ppm

ALARME 2: 10 ppm

STEL: 5 ppm

TWA: 1 ppm

Fonte: 

NBR 16.577, ítem 3.7, e): limite de tolerância - definido como a concentração atmosférica de qualquer substância 

cujo valor máximo está determinado na NR-15 do Ministério do Trabalho ou em recomendação mais restritiva 

(ACGIH), e que possa resultar na exposição do trabalhador acima do limite de tolerância.

Sensores: 

CO: NR-15 = 39 ppm /  ACGIH 2017: 25 ppm (mais restritivo ACGIH, que refere a jornada de 40 horas)

H2S: NR-15 = 8 ppm /  ACGIH 2017: 1 ppm (mais restritivo ACGIH, que refere a jornada de 40 horas)

• Valores finais para programação de alarme TWA para sensores de gases tóxicos CO, H2S

SENSOR PARA INFLAMÁVEIS CALIBRADOS COM METANO 

SENSOR PARA INFLAMÁVEIS CALIBRADO COM METANO SIMULADOS COM PENTANO

SENSOR DE CO - MONÓXIDO DE CARBONO

SENSOR DE H2S - GAS SULFÍDRICO OU SULFETO DE HIDROGÊNIO

PADRÃO DE ALARMES PARA DETECTORES PORTÁTEIS PARA JORNADA DE TRABALHO 40 HS



Consiste em testar os sensores com gás 
padrão, assegurando que estes 
respondem à presença de gás. 

Esta é a única maneira segura de garantir 
que os sensores estão ativos. 

É  de fundamental importância 
testar os sensores antes de cada 

aplicação. 

 

 

Teste de Resposta dos Detectores 

j) testar os equipamentos de medição antes de cada utilização 



Teste de Resposta 

Gases Range (-10%) 
Gás Padrão 

(Incerteza= ±10%) 
(+10%) 

Resultado (1) Resultado (2) 

Oxigênio 0 a 25% Vol. 13,5 15 16,5 

Inflamáveis 0 a 100% LII 45 50 55 

Monóxido de Carbono 0 a 500 ppm 90 100 110 

H2S 0 a 100 ppm 36 40 44 

1. Ajuste de Zero (referência na atmosfera). 

2. Confinar Sensores e Aplicar Gás (0,5 litros/min). 

3. Aguardar estabilizar a leitura. 

4. Parar Gás – Aguardar retorno ao valor da 
atmosfera. 

5. Ver tela de Pico. 

 

Teste de Resposta dos Detectores 
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Conversão de medidas 

CONCENTRAÇÃO EM  

% VOLUME OU MOL 

CONCENTRAÇÃO EM  

% LIE 

CONCENTRAÇÃO EM  

PPM 

0,6 12 6.000 

1,0  20 10.000 

1,5 30 15.000 

2,0 40 20.000 

2,5 50 25.000 

3,0 60 30.000 

3,5 70 35.000 

4,0 80 40.000 

4,5 90 45.000 

5,0 100 50.000 


