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NOTA INTRODUTÓRIA 

Toda a informação vertida neste documento está 
plasmada na EN 60079-29-2, pois inspirada e 
influenciada pela ISEA. 

Enquadramento 

A exposição dos trabalhadores a gases ou vapores é 
uma matéria complexa e sensível, porque se trata de 
substâncias insidiosas, normalmente inodoras, insípidas 
e incolores, as quais, de acordo com a sua natureza 
podem ser fatais se inaladas ou mesmo absorvidas pelo 
organismo por via cutânea e que, não raramente, têm 
efeitos cumulativos nos humanos. 

Importará dizer que a diretiva Europeia em SST 
89/391/EEC veio determinar que os empregadores, 
empresas ou outras entidades, públicas ou privadas, são 
responsáveis, por razões sociais, morais e legais, pela 
saúde e segurança dos seus trabalhadores, estando 
obrigadas a criarem e manterem serviços de Saúde e 
Segurança, enquadrados por técnicos legalmente 
habilitados (medicina ocupacional e segurança 
ocupacional). 

Para tanto, de forma direta ou por subcontratação dos 
serviços respetivos, as administrações e/ou direções 
nomeiam e mandatam os técnicos para garantirem e 
monitorizarem de forma contínua as condições dos 
ambientes de trabalho. Ao fazê-lo, no estrito 
cumprimento das suas obrigações legais, delegam nestes 
técnicos a responsabilidade pelo controlo de todas estas 
situações. 

A medicina ocupacional e os técnicos de segurança, 
independentemente da sua graduação profissional (no 
caso dos segundos), respondem perante as suas 
administrações ou direções pelo mandato que lhes foi 
conferido. 

Estas funções, ou habilitação como se entenda 
classificar, correspondem a profissões de 4.ª geração, 
cuja orientação é exclusivamente a defesa da Saúde e 
Segurança dos trabalhadores, independentemente dos 
custos financeiros que tal possa acarretar, pois só assim 
cumprem o seu mandato e acautelam os interesses 
económicos das entidades que servem, estas sim com a 
preocupação genuína de controlarem os custos 
operacionais e garantirem a produtividade e 
rendabilidade das atividades que desenvolvem, no 
quadro legal. 

Contrariamente ao que muitas vezes é interiorizado 
pelos agentes destas profissões, essencialmente 
técnicas e as únicas com habilitação própria para 
intervenção nesta área, não devem sentir-se 
intimidados pelos custos emergentes das boas práticas 
nesta área, nem abdicarem, em situação alguma, da 
excelência das soluções técnicas por si estudadas e 
propostas.  

Para cuidar da gestão dos custos, existem outros 
departamentos, mormente os departamentos de 
aprovisionamento e financeiros, cujas atribuições são 
exatamente essas, na estrutura de uma empresa ou 
instituição, sendo certo no entanto que não podem 
perverter o decidido pelos setores técnicos, pois não 
dispõem de competências ou habilitação própria para 
avaliação de soluções diferentes daquelas que lhes 
sejam propostas de boa-fé e baseadas na experiência e 
conhecimento, até mesmo porque, em caso de 
acidente, toda a responsabilidade recai nas 
administrações ou direções que, por sua vez, a delega 
nos departamentos técnicos responsáveis pela saúde e 
segurança. 

Em caso de acidente a responsabilidade criminal, no 
mínimo por negligência grosseira, recai por isso de 
forma direta sobre aqueles que aceitaram, como 
retorno de uma remuneração, tal responsabilidade, 
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podendo ter que responder judicialmente por tal se for 
provada a não conformidade com as regras em vigor. 

Regras Técnicas 

A deteção de gases pode-se entender como sendo 
matéria dos higienistas industriais, parte integrante dos 
programas de segurança no trabalho, obrigatoriamente 
implementados sempre que necessário, de forma 
consistente e em estrita conformidade com as regras 
aplicáveis. 

Os fabricantes e todas as entidades com poder 
regulatório nesta matéria são consensuais na assunção 
de que a aproximação mais segura e conservadora 
relativamente a esta questão, é submeter a testes 
funcionais os instrumentos através da sua exposição a 
gases padrão antes destes serem usados no dia-a-dia. 

Deficiências em oxigénio, atmosferas explosivas ou a 
exposição a gases ou vapores tóxicos são responsáveis 
por lesões em centenas de trabalhadores todos os anos, 
pois as condições ambientais que induzem estes 
acidentes e/ou fatalidades são, regra geral, invisíveis 
para os trabalhadores envolvidos 

A única forma de se garantir que as atmosferas são 
seguras é monitoriza-las com instrumentos adequados, 
em boas condições, devidamente calibrados, com 
elevado nível de exatidão e de qualidade reconhecida.  

Mas a única forma de garantir a conjugação de todas 
estas condições e saber se o(s) instrumento(s) é(são) 
capaz(es) de ter um bom(ns) desempenho(s) é expô-
lo(s) a um gás padrão, com concentrações conhecidas e 
do tipo adequado. Este procedimento é o único que 
permite saber se o instrumento cobre o(s) gás(es) em 
presença e se consegue detetar a(s) sua(s) existência, 
alertando os portadores sempre que os patamares de 
exposição ocupacional são atingidos ou excedidos. 

Permite, para além de aferir o desempenho do(s) 
instrumento(s), verificar também a resposta dos 
alarmes (se o instrumento dispuser de um visor para 
leituras diretas em tempo-real) e ainda se a leitura dos 
dados adquiridos é correta e exata.  

A dispensa dos testes periódicos e omissão da evidência 
documental dos ensaios de desempenho dos detetores 
de gases, abre as portas a possíveis não conformidades 
ou coimas, para além de aumentar de forma 
exponencial as responsabilidades em foro criminal da 
entidade empregadora, se ocorrer um acidente devido à 
negligência destes procedimentos. 

Sendo embora verdade que nunca houve consenso 
entre os fabricantes no que concerne à frequência 
com que é necessário calibrar os instrumentos 
portáteis para deteção de gases, no entanto 
concordam todos que a forma mais segura e 
conservadora para aferir o seu desempenho é expô-
los sempre a gases padrão, todos os dias e antes de 
serem usados. 

A realização de um teste funcional de reação 
(bump test) é um processo muito simples e demora 
apenas alguns segundos. As regras obrigatórias que 
cobrem a entrada em espaços confinados ou outras 
atividades que prevejam a necessidade de 
serem usados instrumentos para leitura direta, estão 
em sintonia completa com este princípio e prática. 

Não obstante a definição de “teste de reação” (bump 
test) ter sido sempre relativamente ambígua, pois 
alguns fabricantes diferenciam um “teste de 
reação”, destinado a garantir que o instrumento está 
apto para detetar os gases e “verificação de 
calibração”, um procedimento destinado a aferir a 
resposta dos sensores quando expostos a uma 
concentração conhecida e especifica de um gás e 
se aquela está dentro dos padrões de exatidão 
definidos pelo seu fabricante.  
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Mas, não obstante, todos concordam que um 
instrumento que não passe num “teste de reação” ou 
um teste de “verificação da calibração”, deve ser 
submetido a um processo de “calibração com ajuste”, 
antes de poder ser utilizado. 

Declaração para Validação da Operação da ISEA, 
relativa a detetores portáteis de gases para leitura 
direta 

A ISEA - International Safety Equipments Association – é 
a principal organização internacional que filia todos os 
fabricantes de equipamentos de segurança, incluindo os 
que se dedicam ao fabrico de instrumentos para 
monitorização ambiental. A ISEA está vocacionda para 
proteger a saúde e segurança dos trabalhadores, 
desenvolvendo normas e fazendo a formação dos 
utilizadores no que concerne as boas práticas de 
trabalho e prevenção contra exposições. Em 2010, a 
ISEA atualizou o seu Protocolo relativo a “Procedimentos 
para Validação da Operação de Detetores Portáteis de 
Gases para Leitura Direta”, para assim clarificar as suas 
recomendações relativamente aos procedimentos usados 
para aferir a sua exploração adequada e a exatidão das 
leituras. 

O Protocolo teve como objetivo enfatizar as regras OSHA 
e outros organismos acreditados para a importância de 
ser aferida a calibração dos instrumentos usados para 
monitorizar as atmosferas em locais potencialmente 
perigosos, clarificar as diferenças existentes entre um 
teste funcional de “reação” (bump test), uma “verificação 
da calibração” e uma “calibração com ajuste”. 

Nos EUA uma parte das agências federais e estaduais, 
incluindo a OSHA – Occupacional Safety and Health 
Administration, imediatamente a seguir emitiram linhas 
diretivas e de instrução para as boas práticas, em grande 

extensão baseadas no Protocolo ISEA. 

Fig. 1: Efetuar um teste de reação funcional (bump test), 
expondo o instrumento ao gás de teste, leva apenas alguns 
minutos a realizar. 

Nalgumas jurisdições ainda hoje em dia, realizar um 
“teste funcional de reação” antes do uso quotidiano dos 
instrumentos não é obrigatório, mas em todas estas, de 
acordo com as diretivas das agências envolvidas e 
orientações dos fabricantes, está bem definido que a 
forma mais segura de garantir as condições de 
funcionamento é através de um “teste funcional de 
reação” que inclua a exposição dos sensores integrados 
no(s) instrumento(s) a gases padrão, antes do seu uso 
diário. 

O que provoca a perda de exatidão num 
instrumento? 

Os instrumentos mono canal são concebidos com 
enfoque num único contaminante ou condição de risco 
(por exemplo H2S ou deficiência em O2), ou existência 
de uma classe de risco atmosférico (como por exemplo, 
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Os sensores para deteção e medição de gases ou 
vapores combustíveis são suscetíveis de danos quando 
expostos a substâncias venenosas ou que inibam a sua 
resposta a gases ou vapores combustíveis, podendo ser 
afetados por silicones voláteis, solventes clorados 
(como p.e. cloreto de metileno), sulfetos (incluindo o 
H2S), hidretos (como p.e. a fosfina e a arsina) e mesmo 
se expostos à concentração muito elevada dos gases e 
vapores para que foram pensados detetar. Podem ainda 
perder a sua sensibilidade devido ao envelhecimento, 
danos mecânicos devido a quedas ou imersões, ou 
perder a sensibilidade por outras razões. 

Mesmo que um sensor que esteja internamente em 
boas condições, se o gás não conseguir chegar ao 
sensor e nele ser difundido devido a um qualquer 
bloqueio ou fuga, porque por exemplo o filtro exterior 
está saturado ou contaminado, o sensor não conseguirá 
responder de forma correta.  

Assim, mesmo os instrumentos monocanal do tipo 
“isentos de manutenção” devem ser expostos 
periodicamente a gases padrão para se garantir que o 
instrumento é capaz de responder de forma adequada.  

Mas, mesmo que a resposta do sensor e leituras 
estejam corretas, se os alarmes não forem ativados de 
forma correta, ou se o instrumento deixar de funcionar 
corretamente por outras razões quando exposto a 
gases, este deve ser intervencionado para se 
restaurarem as suas funcionalidades corretas, antes de 
poder ser usado. 

Os Regulamentos 

A OSHA 1910.146 no parágrafo © (5)(ii)© “autorização 
entrada em espaços confinados” determina 
explicitamente (parte) que: “antes de um colaborador 

entrar num espaço confinado, a sua atmosfera interior 
deve ser testada, com um instrumento para leitura 
direta, devidamente calibrado”. A conformidade com a 
Diretiva OSHA CPL 2.100 “Aplicação da Autorização de 
Entrada em Espaços Confinados (AEEC) conforme Norma 
29 CFR 1910.146, explica o que deve ser entendido 
como “calibrado”. 

“Um instrumento para monitorização de atmosferas 
devidamente calibrado conforme recomendações do 
seu fabricante satisfaz este requisito. A melhor forma 
do utilizador verificar a sua calibração e dela fazer 
evidência é expô-los a gases padrão para emissão de 
prova documental”. 

Por outras palavras, os utilizadores dos instrumentos 
são responsáveis por fazerem prova da calibração e/ou 
testes de desempenho dos seus instrumentos, em 
conformidade com os manuais de instruções do(s) 
fabricante(s).  

A OSHA admite que os utilizadores dos instrumentos 
têm a possibilidade de documentarem os seus 
procedimentos e que cumprem os requisitos listados. 

As instruções, cautelas e alertas listados no manual do 
proprietário são governadas não pela OSHA, mas sim 
pela filosofia do fabricante, a avaliação do fabricante 
das características do equipamento e as normas 
construtivas que este cumpre e para as quais está 
classificado, listado ou marcado pelos Laboratórios de 
Ensaio nacionalmente reconhecidos, como por exemplo 
nos EUA por UL – Underwriter Laboratories ou no Canadá 
pela CSA – Canadian Standards Association. 

Instrumentos usados em ambientes caracterizados pela 
potencial presença de gases ou vapores inflamáveis ou 
combustíveis, normalmente são obrigados a estarem 
classificados como “intrinsecamente seguros”.  
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capaz de detetar gases combustíveis de acordo com 
as tolerâncias indicadas no manual de instruções.  

A norma é omissa no tocante à verificação de 
desempenho de outros tipo de sensores que possam 
estar integrados no instrumento. O único requisito 
corresponde à verificação do desempenho do sensor 
usado para gases combustíveis. 

Os utilizadores de instrumentos que operem e mantenham 
os seus próprios instrumentos de acordo com o exigido nos 
EUA, em vez dos requisitos Canadianos, dispõem de uma 
maior latitude para determinarem o intervalo entre 
verificações de calibrações. 

Validação da Operacionalidade 

O texto completo da ISEA, relativo à Validação de 
Operação de Monitores Portáteis para Deteção de Gases 
para Leitura Direta, pode ser descarregada do sítio da 
ISEA no link seguinte: 

http://www.safetyequipment.org/userfiles/File/clibrat
ion_statement-2010.Mar4.pdf 

A última versão das recomendações da ISEA aplica-se a 
todos os tipos de detetores portáteis de gases e não 
apenas àqueles concebidos para entrada em espaços 
confinados. O Protocolo da ISEA foi largamente adotado 
pela comunidade de fabricantes de equipamentos de 
deteção de gases e até mesmo por aqueles que não 
estão filiados na Associação. 

O Protocolo da ISEA começa por clarificar as diferenças 
existentes entre um “teste funcional de reação”, uma 
“verificação de calibração” e uma “calibração com 
ajuste”. 

Um teste de reação (verificação funcional) define-se 
como sendo uma verificação qualitativa na qual os 
sensores são expostos a gases padrão durante o tempo 

necessário e a uma concentração suficiente para ativação 
todos os alarmes, pelo menos o alarme mais baixo. É 
importante, no entanto, perceber o que um teste deste 
tipo não faz. O teste destina-se a garantir que o gás 
chega aos sensores e estes, se e quando expostos aos 
gases, respondem dentro do tempo de resposta 
expetável depois do gás ser aplicado dentro dos limites 
normais e que os alarmes são ativados e funcionam 
corretamente. Contudo, um teste com funções 
qualitativas não permite aferir a exatidão das leituras 
ou saídas dos sensores quando expostos aos gases. 

Uma “verificação de calibração” é um teste qualitativo 
usando para o efeito um gás com rastreabilidade e 
concentração conhecida para tornar possível aferir a 
resposta dos sensores dentro dos limites de tolerância 
definidos pelo fabricante.  

Por exemplo, um fabricante pode especificar que leituras 
num instrumento corretamente calibrado devem situar-
se ±10% do valor do gás usado. Se o critério for 
“Passa/Falha”, quando são aplicados ao instrumento 20 
ppm de H2S que as leituras devem estabilizar entre 18 e 
22 ppm de forma a passar no teste. Deve ser aqui 
enfatizado que o critério “Passa/Falha” corresponde à 
especificação do fabricante. Diferentes fabricantes são 
livres de publicarem requisitos diferentes. 

Uma “calibração completa” (calibração com ajuste) 
define-se como sendo o ajustamento da resposta de um 
instrumento para satisfazer um valor desejado quando 
comparado com uma concentração conhecida de um 
gás com rastreabilidade. Uma vez mais, o procedimento 
para calibração e também a concentração do gás usado, 
bem assim o método usado para ajustar as leituras, são 
determinadas pelo fabricante.  

O abaixo dito considera-se como correspondendo à 
frequência para validação da operacionalidade dos 
instrumentos: 
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submerso num líquido. Mesmo o manuseio 
normal dos instrumentos, pode gerar vibrações 
ou impactos suficientes ao longo do tempo de 
forma a afetarem os componentes e circuitos 
eletrónicos. 

vi. Alterações na custódia dos instrumentos.

Extensão do intervalo entre os testes de reação ou 
calibração 

A OSHA, a nível federal, bem assim muitas outras 
Autoridades de Segurança e Saúde no passado 
emitiram instruções identificando as circunstâncias em 
que se considerava apropriado aumentar os intervalos 
entre os estes de verificação. A última versão do 
Protocolo ISEA não reconhece já, ou refere mesmo, 
estes procedimentos, que permitem aumentar os 
intervalos entre testes e as mais recentes versões das 
orientações colocadas nos websites governamentais 
foram atualizadas com o objetivo de expurgar estes 
procedimentos.  

Se o utilizador decidir realizar os testes de verificação 
menos frequentemente, deve ter presente que assume 
a responsabilidade em nome da empresa e ainda que 
aumenta a sua responsabilidade pela correção e 
adequabilidade dos procedimentos por si adotados.  

De qualquer forma o utilizador deve certificar-se e 
garantir que está capacitado para documentar e fazer 
evidência dos fundamentos das suas decisões. Se as 
regras em vigor na sua jurisdição permitirem testar os 
instrumentos menos frequentemente, a decisão de 
aumentar os intervalos entre ”testes funcionais de 
reação” só pode ser tomada se forem satisfeitos os 
seguintes critérios: 

a) Durante um período inicial de uso pelo menos de
10 dias na atmosfera alvo, a calibração é verificada

diariamente para se garantir que não existe nada 
na atmosfera que possa envenenar o(s) sensor(es). 
O período inicial de utilização deve ter a duração 
suficiente para garantir que os sensores são 
expostos a todas as condições que os possam afetar 
de forma adversa. 

b) Se os testes demonstrarem que não é necessário
proceder a ajustamentos, então o intervalo de
tempo entre verificações pode ser aumentado, mas
nunca poderá exceder 30 dias.

c) O histórico do(s) instrumento(s) desde a última
verificação pode ser determinado alocando um
instrumento a um único portador, ou estabelecendo
um sistema de rastreio, como por exemplo o seu
diário de bordo.

d) Quaisquer condições, incidentes, experiências ou
exposições a contaminantes que possam afetar
negativamente a calibração devem despoletar de
imediato a verificação de calibração, antes do
instrumento poder ser novamente usado. Com
maior importância ainda, se existir suspeita relativa
à calibração do(s) sensor(es), devem ser expostos a
gases de calibração (padrão) com concentração
conhecida antes de serem utilizados.

As Estações de Docagem facilitam o uso e manutenção 
dos instrumentos 

Dado os requisitos para documentação, a capacidade de 
os instrumentos registarem os dados ou reterem 
automaticamente a informação relativa à calibração é 
altamente desejável. A maior parte dos instrumentos 
para uso em espaços confinados atualizam e registam 
automaticamente as datas e outra informação relativa 
às calibrações. Mesmo instrumentos sem banco de 
dados normalmente incluem o registo da data e 
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número de dias decorridos desde a última calibração 
realizada. 

Os fabricantes mais importantes de instrumentos para 
deteção de gases para uso em espaços confinados 
disponibilizam Estações de Docagem para calibração 
automática, capazes de calibrarem automaticamente os 
instrumentos e arquivarem os registos de calibração. 

As Estações de Docagem que incluem facilidades para 
calibração automática com ajuste vieram redefinir a 
forma como os utilizadores que dispõem de uma 
grande quantidade de instrumentos para leitura direta 
lidam com as questões de sua manutenção e calibração, 
pois em vez de os técnicos ou instrumentistas 
consumirem o seu tempo a calibrar os instrumentos 
individualmente, os utilizadores simplesmente submetem 
os instrumentos à Estação de Docagem. 

A Estação de Docagem faz o “teste de reação” ou 
calibra o instrumento e depois atualiza e arquiva os 
resultados dos testes. O uso de Estações de Calibração 
automática, torna possível verificar a exatidão de 
instrumentos para uso em espaços confinados de forma 
muito mais frequente, com a vantagem de se poder 
evidenciar de forma transparente e melhor a qualidade 
dos “testes de reação” e “verificação das calibrações”.  

Muitas Estações de Docagem, as mais evoluídas, 
permitem verificar não apenas o estágio final das leituras 
dos sensores, mas simultaneamente verificar o nível de 
saída, bem assim o formato da curva de resposta do 
sensor, a qual pode fornecer informação importante 
para diagnóstico, relativamente ao estado do sensor. 

Os preços das Estações Automáticas para Calibração são 
hoje reduzidos e acessíveis, à semelhança do que 
ocorre com os instrumentos. Num passado recente, para 
que se justificasse a sua aquisição era necessário ter um 

parque de 40 ou mais instrumentos para amortizar o 
investimento neste tipo de facilidades.  

Com a queda dos preços, devido a economias de escala, 
mesmo os proprietários de apenas alguns instrumentos 
encontram agora justificação para o investimento nas 
Estações Automáticas de Calibração. 

Os instrumentos para deteção de gases para leitura 
direta destinam-se essencialmente a garantir a 
segurança dos trabalhadores como prescrito na Diretiva 
de SSHT. Por tal razão a verificação do seu desempenho 
é um procedimento obrigatório e deve ser parte 
integrante de todos os programas destinados à 
monitorização da presença de gases. 

Mas, mais importante do que isso, é uma questão 
essencial para garantir a segurança em todos os postos 
de trabalho. 




