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Vazamentos de postos de serviço, formação natural de gás metano através
Da decomposição de material orgânico bem como do gás sulfídrico (tóxico),
vazamentos de gás canalizado e presença de monóxido de carbono são
frequentes em galerias subterrâneas, especialmente devido à falta de
integração de mapas do subsolo e perfurações por método destrutivo e
não destrutivo, que encontram "interferências", fazendo com que o esgoto
adentre nas galerias ou ainda rompimento de tubulações de gás natural em
obras, etc.
Importante também ressaltar que existem outros gases tóxicos que podem
contaminar as galerias, dependendo do local onde se encontram as mesmas.
Por ex., galerias próximas de indústrias de fertilizantes que tiveram vazamento
de gás Amônia (NH3), poderão conter, em seu interior, a presença deste gás
tóxico. Galerias que se encontram próximas de estações de tratamento
poderão, eventualmente, conter o gás Cloro (CL2) e assim por diante.
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Espaço Confinado “Não perturbado”
e Espaço Confinado “Perturbado”
Espaço Confinado “Não perturbado”
Estudam-se os riscos inerentes ao espaço em si, seus riscos e contaminantes.
Conhecido também por riscos estáticos (a menos que o contaminante seja
modificado)
Medidas de Controle de Riscos são norteadas pela P.E.T. – Permissão de
Entrada e Trabalho
Espaço Confinado “Perturbado”
Estudam-se os riscos inerentes à atividade que será executada no interior do
espaço, sua dinâmica de evolução de riscos associada aos riscos do EC não
perturbado.
Medidas de Controle de Riscos são norteadas pela A.P.R. – Análise Preliminar
de Risco

Definição de EC:
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Todo EC requer ventilação forçada

Gases e Vapores Inflamáveis

Gás/Vapor ou névoa inflamável
em concentrações superiores a
10% do seu Limite Inferior de
Inflamabilidade LII ou
Lower Explosive Limit LEL;

L.I.I.

10%
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LII, LIE (limite inferior de explosividade), ou LEL (lower explosive limit) =
fração expressa em volume
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L.I.I. é o ponto onde existe a mínima
concentração para que uma mistura
de ar + gás/vapor se inflame.
L.S.I. é o ponto máximo onde ainda
existe uma concentração de mistura de
ar + gás/vapor capaz de se inflamar.
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Monitorando Gases e Vapores Inflamáveis
Limites de Inflamabilidade
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Monitorando Gases e Vapores Inflamáveis

Limites de Inflamabilidade
Correlação entre gases
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Acetileno – C2H2
Asfixiante Simples, irritante, anestésico

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

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.

Limites de inflamabilidade no ar:
LSI: 100 %
LII: 2,3 %
Temperatura de Auto-ignição
305 °C
Ponto de fulgor
Não pertinente

Onde encontramos:
 Indicado para os processos
Oxicombustíveis: Corte, Solda, Brasagem,
Aquecimento, Goivagem, Flamagem de
Plásticos, Têmpera Superficial, Geração de
Fuligem e Metalização com Pó.

Densidade relativa do vapor
0,90

Operações de solda e corte podem produzir fumos metálicos ou gases
).
como Monóxido de Carbono (CO), Ozônio (O3) e Óxidos Nítricos (NOx67
Estes contaminantes podem trazer danos ao trabalhador, e podem ser
facilmente controlados por uma exaustão local, capturando-os próximo à
fonte geradora

Gases Tóxicos LT – Limite de Tolerância

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.
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IPVS: Condição imediatamente Perigosa à Vida ou à Saúde)

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).
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IPVS = IDLH – Immediately Dangerous to Health and Life

CO

Monóxido de Carbono
Gás Tóxico, Asfixiante Bioquímico e
Inflamável
Não apresenta odor nem cor

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

Limites de
inflamabilidade no ar:
Limite Superior: 75 %
Limite Inferior: 12 %

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).
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H2 S

Gás Sulfídrico ou Sulfeto de Hidrogênio
Gás Tóxico, Asfixiante Bioquímico e
Inflamável
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).
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Monitorando o Oxigênio

O2

23,0%VOL  Excesso de O2

20,9% VOL  Normal
19,5% VOL  Deficiência de O2

Telas do Multigás
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

Teste de Resposta dos Detectores
j) testar os equipamentos de medição antes de cada utilização
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.

Set-point de alarmes
PADRÃO DE ALARMES PARA DETECTORES PORTÁTEIS PARA JORNADA DE TRABALHO 40 HS
SENSOR DE OXIGÊNIO
DEFICIÊNCIA: 19,5% VOL
EXCESSO: 23% VOL
SENSOR PARA INFLAMÁVEIS CALIBRADOS COM METANO
ALARME 1: 5% LIE OU LEL
ALARME 2: 10% LIE OU LEL
SENSOR PARA INFLAMÁVEIS CALIBRADO COM METANO SIMULADOS COM PENTANO
ALARME 1: 10% LIE OU LEL
ALARME 2: 20% LIE OU LEL
SENSOR DE CO - MONÓXIDO DE CARBONO
ALARME 1: 58 ppm
ALARME 2: 100 ppm
STEL: 125 ppm
TWA: 25 ppm
SENSOR DE H2S - GAS SULFÍDRICO OU SULFETO DE HIDROGÊNIO
ALARME 1: 8 ppm
ALARME 2: 10 ppm
STEL: 5 ppm
TWA: 1 ppm

