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Áreas com Risco de Gás: Saber dominar o que não se vê 

MEDIDAS DE CONTROLE 
Em áreas com presença de gases as 
instalações deem dispor de detectores de 
vazamento, capazes de alertar as mínimas 
variáveis de mistura atmosférica, indicativas 
da presença de gases e vapores  no local. 

Em áreas com risco de vazamento de gás, 
ainda deve conter: 

- Análise do risco da área e da tarefa. 

- Mapeamento do local, indicando os 
possíveis riscos de vazamentos de gás e 
fontes de ignição. 

- Procedimento documentado do trabalho. 

- Plano de Resposta a emergência. 

A segurança de qualquer ambiente 
industrial   se inicia na fase de concepção, da 
engenharia e dos materiais de boa 
qualidade, e segue, através da construção 
para o desenvolvimento de práticas de 
operações seguras, realizada por pessoal 
treinado e competente. 

  

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 
O Programa de Proteção Respiratória – PPR 
de haver referência explícita, no mínimo, 
quanto a administração do programa, 
existência de procedimentos operacionais 
escritos, exame médico do candidato ao uso 
de respiradores, seleção, treinamento, uso 
de barba, ensaio de vedação, manutenção, 
higienização e guarda , uso de respiradores 
para fuga, emergências e resgastes e 
avaliação periódica do programa. 

Os filtros de respiração retêm os poluentes 
do ar respirado, porém não fornecem 
oxigênio. Em decorrência deste fato só 
poderão ser usados em atmosferas que 
contenham no mínimo 19,5% em volume de 
oxigênio. Em lugares com deficiência de 
oxigênio ou com elevadas concentrações de 
contaminantes, é obrigatório o uso de 
equipamentos que independem do meio 
atmosférico ambiental. 

 

INTRODUÇÃO 
O processamento de grandes volumes de 
substâncias químicas, como gases e vapores,  
é a realidade de muitas empresas, fazendo 
parte de seu processo, contudo, fora de 
controle, pode gerar grandes transtornos. É 
sabido que nem sempre foi pacifica a 
convivência com gases e vapores tóxicos e 
inflamáveis, há inúmeros acontecimentos 
indesejáveis, provenientes de vazamentos 
de gases e/ou vapores. 

Pode haver vazamento de gases devido a 
diversos fatores, como: fadiga, pressão, 
vazão, corrosão, vibração, falha operacional, 
dentre outros, determinando que, em algum 
momento, o gás, até então contido, buscará 
caminhos alternativos, em local 
inapropriado para se expandir, podendo 
causar enormes tragédias.  

Enfim, deve-se colocar em prática a palavra 
prevenção (antecipar a ação; agir antes). 

  


