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... os diversos tipos de EPI’s utilizados na prevenção de riscos químicos e a importância 
de se implantar um Programa de Proteção Respiratória (PPR) dentro da empresa no 
sentido de proteger o trabalhador contra inalações de contaminantes nocivos no ar e 
defi ciência de oxigênio na atmosfera do ambiente de trabalho.

  Conhecer um Programa de Proteção Respiratória (PPR);

  Identifi car os diversos equipamentos de proteção respiratória.



  Antropometria é o 

estudo das medidas 

do corpo humano. 

Nesse sentido, 

as características 

antropométricas 

são as diferentes 

medidas relativas a 

uma parte do corpo 

humano. Ex.: Para 

a confecção de um 

capacete, devemos 

considerar os 

vários tamanhos de 

diâmetro da cabeça. 

Antropométricas 
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Para começo 

de conversa... 

Muitos são os EPI’s desenvolvidos para a proteção do trabalhador: botas, luvas, 
protetores auriculares, óculos de segurança, protetores respiratórios, dentre outros. 
Todos eles, em sua concepção, deverão atender às características antropométricas 

dos trabalhadores para que possam atuar de forma efi ciente e efi caz.

Em especial nos ambientes onde se faz necessário o uso de protetores respiratórios, a 
empresa deverá implantar o Programa de Proteção Respiratória (PPR), cujas recomendações 
auxiliam na seleção e controle do uso do equipamento de proteção respiratória.



IPVS 
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Protetor respiratório 

O protetor respiratório é um Equipamento de Proteção Individual utilizado para a 
proteção do trabalhador quando no uso de agentes químicos, em ambientes de pouca 
ventilação e quando as medidas de proteção coletivas não são sufi cientes para manter o 
ambiente respirável. 

Os protetores respiratórios estão classifi cados, segundo a NR 06 – Equipamentos 
de Proteção Individual que você estudou na aula 10, em respirador purifi cador de 
ar, respirador de adução de ar e respirador de fuga. O primeiro é utilizado quando a 
concentração de oxigênio no ar permite a preservação da vida, o segundo tipo é utilizado 
em atmosferas com concentração Imediatamente Perigosa à Vida e à Saúde (IPVS) 
e em ambientes confi nados e, por último, aqueles recomendados para o escape em 
atmosferas Imediatamente Perigosas à Vida e à Saúde ou com concentração de oxigênio 
menor que 18 % em volume.

Visando o uso adequado desses EPI’s foi desenvolvido o Programa de Proteção 
Respiratória (PPR) no âmbito da empresa, assunto que passaremos a discutir.

Por que usar um protetor respiratório 

Respirar é importante para manter a saúde dos pulmões e dos organismos em geral, 
o oxigênio que penetra pelas vias respiratórias é responsável por alimentar as células 
do corpo através da corrente sanguínea.

O sangue alimenta os tecidos com O
2
 mantendo os órgãos em perfeito funcionamento e 

garantindo a vida. Portanto, o ser humano não sobrevive sem oxigênio, e esse oxigênio 
deve ser inalado em quantidade sufi ciente para garantir a manutenção da vida.

Nem sempre no ambiente de trabalho encontramos atmosfera completamente respirável. 
Para contornar essa situação e fornecer a quantidade de oxigênio necessária à vida, 
utilizamos protetor respiratório.

 IPVS 
(Imediatamente 
Perigoso à Vida 
e à Saúde) 
– é condição 
considerada 
imediatamente 
perigosa à vida ou 
à saúde. Refere-
se à exposição 
respiratória aguda, 
que supõe uma 
ameaça direta 
de morte ou 
consequências 
adversas 
irreversíveis à 
saúde imediatas 
ou retardadas, ou 
exposição aguda 
aos olhos que 
impeça a fuga 
da atmosfera 
perigosa. Os 
valores da 
concentração 
IPVS são obtidos 
sob o título IDHL 
(Immediately 
Dangerous to 
Health and Life) 
apresentados 
pelo NIOSH na 
publicação Pocket 
Guide to Chemical 
Hazards.
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Como o ar que respiramos 
pode fi car contaminado? 

P
ara responder a essa pergunta, devemos revisar o que sabemos de riscos 
ambientais, para isso vamos nos remeter a aula 04 – Noções de atividades 

e operações insalubres e perigosas, na qual tomamos conhecimentos dos 
agentes químicos, em especial os aerodispersoides, gases e vapores, provenientes dos 
processos de trabalho que se misturam com a atmosfera respirável e contaminam o 
ambiente laboral fazendo com que o ar inalado leve aos tecidos, em lugar do oxigênio, 
substâncias nocivas ao homem que podem causar doenças e até mesmo a morte.

Vias de penetração 

no organismo 

Os agentes químicos podem penetrar no organismo através das vias respiratórias, via 
oral, pele e mucosas. A seleção e uso de protetores respiratórios adequados são de 
grande importância para impedir a penetração pelas vias respiratórias.

Figura 1 – Vias de penetração – Agente químico. 

Fonte: <http://www.andef.com.br/epi/>.
 Acesso em: 8 set. 2009.
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As vias respiratórias são o caminho mais importante de penetração de substâncias 
tóxicas no organismo humano, a superfície do pulmão varia entre 80 e 100 m2 o que é 
bastante grande, comparado com a superfície da pele que é de 2 m2 e com os 10 m2 de 
superfície do aparelho digestivo. Assim, os pulmões por onde os contaminantes podem 
penetrar no organismo de um adulto é de cerca de 50 vezes o da penetração pela pele 
e 10 vezes o do aparelho digestivo. Dessa forma, é importante a Proteção Respiratória 
como a parte da Segurança do Trabalho que se preocupa em evitar o contato respiratório 
dos contaminantes com o organismo humano.

 Várias são as formas de penetração das substâncias no organismo 
humano: pele, nariz, boca, mucosas. Considerando a presença de agentes 
químicos dispersos no ar, qual(is) via(s) de penetração é (são) motivo(s) de 
preocupação no ambiente laboral e por quê?

O que é um Programa de 

Proteção Respiratória (PPR) 

O 
Programa de Proteção Respiratória é um conjunto de medidas e procedimentos 
que devem ser implantados em empresas nas quais os trabalhadores estão 
expostos aos riscos químicos. O PPR tem a fi nalidade de adequar a utilização dos 

Equipamentos de Proteção Respiratória (EPR), quando necessário, para complementar 
as medidas de proteção coletivas implementadas, ou enquanto as mesmas estiverem 
sendo implantadas, com a fi nalidade de garantir uma completa proteção das vias 
respiratórias do trabalhador contra poeiras, névoas, fumos, radionuclídeos, vapores 
orgânicos e gases ácidos.
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Situações nas quais o PPR pode ser implantado 

O controle dos ambientes de trabalho contaminados com poeiras, fumos, névoas, 
fumaças, gases e vapores evitam as doenças ocupacionais provocadas pela 
inalação de ar contaminado pelos trabalhadores, tais como irritações nos pulmões, 
asfi xia, intoxicações, anestesia e pneumoconioses. O controle no ambiente laboral 
objetiva minimizar essas concentrações e torná-lo mais saudável, a princípio isso 
deve ser alcançado pela implantação de medidas de controle coletivas (por exemplo: 
enclausuramento, confi namento da operação, ventilação local ou geral, ou substituição 
de substâncias por outras menos tóxicas). 

Quando estas medidas de proteção coletivas não são sufi cientes ou viáveis, ou enquanto 
estão sendo implantadas ou avaliadas, devem ser usados respiradores apropriados que 
protejam os trabalhadores desses contaminantes. 

Responsabilidades no PPR 

Na preservação da saúde e segurança cada segmento envolvido tem sua parcela de 
responsabilidade, no PPR isso não poderia deixar de existir. Assim, cabe ao empregador 
e ao empregado as seguintes recomendações:

a) Cabe ao empregador

  Fornecer o respirador, quando necessário, para proteger a saúde do trabalhador;

  Fornecer o respirador conveniente e apropriado para o fi m desejado;

  Ser responsável pelo estabelecimento e manutenção de um programa de uso de 
respiradores para proteção respiratória;

  Permitir ao empregado que usa o respirador deixar a área de risco por qualquer motivo 
relacionado com o seu uso, tais como: falha do respirador, mau funcionamento, 
detecção de penetração de ar contaminado, aumento da resistência à respiração, 
grande desconforto devido ao uso do respirador, mal estar sentido pelo usuário, tais 
como náusea, fraqueza, tosse, espirro, difi culdade para respirar, calafrio, tontura, 
vômito, febre, lavar o rosto e a peça facial do respirador, sempre que necessário, 
para diminuir a irritação da pele, trocar o fi ltro ou outros componentes, sempre que 
necessário, e descanso periódico em área não contaminada;

  Investigar a causa do mau funcionamento do respirador e tomar providências para 
saná-la. Se o defeito for de fabricação, o empregador deverá comunicá-lo ao fabricante 
e órgão ofi cial de competência na área de EPI.

b) Cabe ao trabalhador

  Usar o respirador fornecido de acordo com as instruções e treinamento recebidos; 
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  Guardar o respirador, quando não estiver em uso, de modo conveniente para que 
não se danifi que ou deforme;

  Se observar que o respirador não está funcionando bem, deverá deixar imediatamente 
a área contaminada e comunicar o defeito à pessoa responsável indicada 
pelo empregador; 

  Comunicar à pessoa responsável qualquer alteração do seu estado de saúde que 
possa infl uir na sua capacidade de usar o respirador de modo seguro. 

Programação mínima que deve conter o PPR 

a) Administração do programa – nesse caso, o empregador deverá atribuir a uma só 
pessoa a responsabilidade e autoridade pelo programa de uso de respiradores. 
Essa pessoa deve possuir conhecimentos de proteção respiratória sufi cientes para 
administrar de modo apropriado o programa. A responsabilidade do administrador 
no programa inclui a preparação dos procedimentos operacionais escritos, o 
monitoramento dos riscos respiratórios, a atualização dos registros e a realização 
das auditorias;

b) Procedimentos operacionais escritos – o administrador do programa deverá 
estabelecer nos ambientes da empresa onde os respiradores forem necessários os 
procedimentos operacionais escritos em situações de rotina e emergência;

c) Limitações fi siológicas e psicológicas dos usuários de respiradores – considerando 
as características individuais de cada trabalhador, cabe ao médico, através de exames 
realizados periodicamente, determinar se uma pessoa tem ou não condições médicas 
de usar um respirador. Para auxiliar o médico na sua avaliação, o administrador 
do programa deve informá-lo sobre o tipo de respiradores para uso rotineiro e de 
emergências, as condições ambientais, frequência e duração da atividade que exige 
o uso do respirador e as substâncias contra as quais o respirador deve ser usado, 
incluindo a exposição provável a uma atmosfera com defi ciência de oxigênio. 

d) A seleção dos tipos de respiradores – a seleção deve ser feita, considerando-se:

  A natureza da operação ou processo perigoso;

  O tipo de risco respiratório, tais como: propriedades físicas, defi ciência de oxigênio, 
efeitos fi siológicos sobre o organismo, concentração do material tóxico, ou nível 
de radioatividade, limites de exposição estabelecidos para os materiais tóxicos, 
concentração permitida para o aerossol radioativo, e a concentração Imediatamente 
Perigosa à Vida e à Saúde (IPVS), estabelecida para o material tóxico;

  A localização da área de risco em relação à área mais próxima que possui 
ar respirável;

  O tempo durante o qual o respirador deve ser usado;



  Fator de Proteção 

Atribuído (FPA) – 

é dado ao nível 

mínimo de proteção 

respiratória que se 

espera alcançar 

no ambiente de 

trabalho, para 

uma porcentagem 

especifi cada de 

usuários treinados, 

proporcionado por um 

respirador apropriado 

(ou classe de 

respirador) em bom 

estado e ajustado 

corretamente no 

rosto, usado durante 

todo o tempo em que 

o usuário permanece 

na área contaminada.

FPA 
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  As atividades que os trabalhadores desenvolvem na área de risco;

  As características e as limitações dos vários tipos de respirador;

  O Fator de Proteção Atribuído (FPA) para os diversos tipos de respiradores.

e) Treinamento – com a fi nalidade de garantir o uso correto de equipamentos de 
proteção respiratória, devem receber treinamento o supervisor, a pessoa que distribui 
o respirador, os usuários de respiradores e as equipes de emergência e salvamento. 
Todo usuário deverá receber treinamento inicial e, no mínimo, a cada 12 meses, e 
deverá ser avaliado por esse treinamento.

f) Ensaio de vedação – Todo usuário de respirador com vedação facial deve ser 
submetido inicialmente a um ensaio quantitativo ou qualitativo de vedação para 
determinar se o respirador se ajusta bem ao rosto, esse resultado deverá ser usado 
na seleção do tipo, modelo e tamanho para cada usuário. Os respiradores com 
vedação facial para fuga e emergências também devem ser submetidos aos ensaios 
de vedação.

g) Programa de manutenção, higienização, inspeção e guarda – visa à preservação das 
características originais dos respiradores e substituição em caso de defeitos, falta 
de peças que somente deverá ser realizada por pessoas treinadas na manutenção 
e reparo de respiradores.

  Limpeza e higienização – os respiradores utilizados por uma só pessoa devem ser 
limpos e higienizados regularmente, aqueles utilizados por mais de uma pessoa, 
nos ensaios de vedação e respiradores de emergência devem receber limpeza e 
higienização após o uso;

  Inspeção – os respiradores deverão ser inspecionados constantemente antes do 
uso e na limpeza e higienização, os respiradores de emergência e de resgate devem 
ser inspecionados, no mínimo, uma vez por mês e os respiradores de fuga, antes de 
serem levados para a área de trabalho;

  Guarda – os respiradores devem ser guardados de modo que estejam protegidos 
contra agentes físicos e químicos tais como: vibração, choque, luz solar, calor, frio 
extremo, umidade excessiva ou agentes químicos agressivos. Devem ser guardados 
de modo que as partes de borracha ou outro elastômero não se deformem. Não 
devem ser colocados em gavetas, caixa de ferramentas, a menos que estejam 
protegidos contra contaminação, distorção ou outros danos. Os respiradores de 
emergência e resgate que permanecem na área de trabalho devem ser facilmente 
acessíveis durante todo o tempo e devem estar em armários ou estojos marcados 
de modo que sua identifi cação seja imediata.
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Como selecionar um 

equipamento de proteção 

respiratória (EPR) 
A seleção do EPR é criteriosa, pois vários fatores devem ser levados em consideração, 
além de que todos os respiradores devem possuir seu respectivo CA (Certifi cado 
de Aprovação).

Fatores que infl uem na seleção de um respirador 

A atividade do usuário (trabalho leve, médio ou pesado) e o seu tempo de permanência 
na área de risco são fatores determinantes no dimensionamento da quantidade de O2 
necessária a atividade, pois quanto maior o gasto de energia e maior tempo exposto ao 
risco implicam em maior reserva de O2 e maior quantidade de troca dos fi ltros;

Cada EPR tem suas próprias características que irão se adequar às condições de uso 
(uso rotineiro, não rotineiro, emergências ou resgate). Assim, os critérios de escolha de 
um respirador de uso rotineiro não poderiam ser os mesmos utilizados para situações 
de emergências;

 O PPR é um programa implantado em empresas nas quais os trabalhadores 
estão expostos aos riscos químicos. O programa a ser cumprido envolve 
desde a indicação do responsável pelo programa a manutenção, higienização, 
inspeção e guarda do EPR utilizado. Assim, qual das etapas do programa 
é determinante para a aprovação do uso do EPR no trabalhador e por quê?
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A localização da área de risco em relação às áreas seguras de ar respirável determina 
a necessidade de escolha do EPR para as situações de emergência, manutenção, 
reparos e resgate;

As características e limitações dos respiradores oferecem opções de escolha do 
EPR, uma vez que os mesmos são dimensionados em função da concentração do 
contaminante no ambiente e da existência ou não de ar respirável;

As características da tarefa relativa às condições do ambiente e o nível de esforço 
exigido de um usuário de um respirador podem reduzir drasticamente a vida útil 
do respirador;

Um respirador com cobertura das vias respiratórias, de pressão positiva ou negativa, não 
deve ser usado por pessoas cujos pêlos faciais (barba, bigode, costeletas ou cabelos) 
possam interferir no funcionamento das válvulas, ou prejudicar a vedação na área de 
contato com o rosto;

Na escolha dos respiradores deve-se levar em conta o nível de ruído do ambiente e a 
necessidade de comunicação, pois falar em voz alta pode provocar deslocamento de 
algumas peças faciais. Nestes casos deve-se optar por equipamento de comunicação;

Quando o usuário necessitar usar lentes corretivas, óculos de segurança, protetor facial, 
óculos de soldador ou outros tipos de proteção ocular ou facial, deve-se ter o cuidado 
de não prejudicar a vedação;

Não devem ser usados gorros ou bonés com abas que interfi ram na vedação da peça 
facial no rosto. Assim como o uso de outros equipamentos de proteção individual, como 
capacetes ou máscara de soldador, não devem interferir na vedação da peça facial;

O desempenho de respiradores fi ca prejudicado, em baixas e altas temperaturas, pois 
em temperatura muito baixa, as válvulas do respirador podem congelar abertas ou 
fechadas devido à presença de umidade, assim como se pode agravar o estresse 
térmico devido ao uso do EPR.

Escolha do Equipamento de Proteção Respiratória 

Existem dois tipos de respiradores, os purifi cadores de ar e os de adução de ar, cada 
um com suas características que passaremos a discutir:

Os purifi cadores de ar removem os contaminantes do ar que você respira. Nesse caso, 
a atmosfera tem oxigênio sufi ciente para manter a vida. Geralmente, o respirador possui 
uma peça facial de selagem perfeita ao rosto, quando o ar é inalado uma sucção de 
pressão negativa dentro da peça facial força o ar externo a passar pelos elementos 
fi ltrantes antes que você o respire.



Positiva

  Respirador de 

demanda com 

pressão positiva 

– respirador de 

adução de ar no 

qual o ar respirável 

é admitido à peça 

facial somente 

quando a pressão 

dela é reduzida 

pela inalação, mas 

permanecendo 

sempre positiva em 

relação ao ambiente.

Respirador de 

demanda sem 

pressão positiva – 

respirador de adução 

de ar no qual o ar 

respirável é admitido 

à peça facial 

somente quando 

a pressão dentro 

da peça facial fi car 

negativa devido à 

inalação.
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Os respiradores purifi cadores de ar têm limites de proteção, pois os fi ltros se entopem 
ou se saturam quanto mais forem utilizados. Sempre siga a orientação do técnico ou 
engenheiro de segurança quanto ao momento correto de substituir os fi ltros. Eles em 
geral podem ser utilizados até o momento em que você sinta o cheiro ou sabor dos 
contaminantes dentro do respirador.

Nem todos os tipos de substâncias contaminantes podem ser removidos de forma 
segura por fi ltros respiratórios. Algumas vezes, a quantidade do contaminante no ar 
é muito alta para que os fi ltros sejam efi cientes. Em outras, os contaminantes são 
desconhecidos e em algumas situações, não há oxigênio sufi ciente. Dessa forma, 
utilizamos os respiradores de adução de ar, que recebem o ar dentro da peça facial, 
capuz ou capacete para criar dentro dela uma pressão positiva que impede que os 
contaminantes externos possam penetrar nela. Frequentemente, estes respiradores 
funcionam por “pressão positiva”, isto é, o ar é fornecido somente quando você inspira.

Tipos de cobertura das vias respiratórias

As coberturas das vias respiratórias são divididas em conjunto bocal, peça facial inteira 
ou semifacial, conjugada com capuz ou capacete, que passaremos a descrever: 

1. Conjunto bocal – equipamento de proteção respiratória constituído de bocal preso 
pelos dentes com vedação nos lábios do usuário, através do qual o ar é inalado e 
exalado, enquanto o nariz é fechado com uma pinça nasal;

2. Peça facial inteira – peça facial que cobre a boca e o nariz, e se apoia sob o queixo;

3. Peça semifacial – peça facial que cobre a boca e o nariz, e se apoia sob o queixo;

4. Peça semifacial Filtrante (PFF) – peça facial constituída total ou parcialmente de 
materiais fi ltrantes. O mesmo que máscara descartável. Pode ser classe PFF1, PFF2 ou 
PFF3, conforme ABNT/NBR 13698/1996;

5. Peça um quarto facial – peça facial que cobre a boca e o nariz, e se apoia sob 
o queixo.

6. Capuz – componente de um equipamento de proteção respiratória que envolve a 
cabeça e o pescoço, podendo cobrir parte dos ombros. Utiliza ar respirável em quantidade 
sufi ciente para evitar a penetração de contaminantes;

7. Capacete – componente de um equipamento de proteção respiratória que protege o 
crânio contra impactos e pode, ou não, ter um capuz incorporado. Utiliza ar respirável 
em quantidade sufi ciente para evitar a penetração de contaminantes.
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Figura 2 – Peça semifacial fi ltrante

Fonte: < http://www.walmarcorp.com.br/ima-
gens/120/12088827156004.jpg>. 

Acesso em: 17 set. 2009

Figura 3 – Peça semifacial

Fonte: <http://www.protcap.com.br/images/
produtos/normal/20090514105948.jpg>. 

Acesso em: 16 set. 2009.

Figura 4 – Peça facial inteira

Fonte: <http://www.walmarcorp.com.
br/?pg=ver&aWlk=MTE1#>. 

Acesso em: 8 set. 2009.

Figura 5 – Capacete e sistema 
de comunicação 

Fonte: <http://media.msanet.com/Interna-
tional/Brazil/Figuras/ClearCommand.jpg>. 

Acesso em: 8 set. 2009.

Figura 6 – Capuz 
equipamento autônomo

Fonte: <http://media.msanet.com/Internatio-
nal/Brazil/Figuras/S_Cap.jpg>. 

Acesso em: 8 set. 2009.

Figura 7 – Conjunto bocal

Fonte: <http://www.lawson-his.co.uk/images/
MSA/miniscape_use.jpg>. 
Acesso em: 16 set. 2009

 Sabemos que existem dois tipos de respiradores para o controle dos agentes 
químicos dispersos no ar. Desta forma, baseado no que estudamos até o 
presente momento, em que circunstâncias se podem utilizar os purifi cadores 
de ar e os de adução de ar?
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Estudamos a aplicação e seleção do uso do EPR no âmbito da empresa, esperamos 
que o aluno até esta etapa, venha a ter como estudante da área de segurança, noções 
básicas e sufi cientes para a escolha adequada de um protetor respiratório, assim 
como de outros EPI’s. Na próxima aula estudaremos as medidas e procedimentos de 
proteção coletiva que benefi ciaram os trabalhadores no ambiente laboral, como é o 
caso das recomendações específi cas aos equipamentos de transporte, movimentação, 
armazenamento e manuseio de materiais.

Leituras complementares

VILELA, Ana Luisa Miranda. Fisiologia da respiração. Disponível em: <http://www.afh.
bio.br/resp/resp2.asp>. Acesso em: 8 set. 2009.

ANDEF. Manual de uso correto de EPI. Disponível em: <http://www.andef.com.br/epi/>. 
Acesso em: 8 set. 2009.

WAKAMATSU, Celina T. Doenças causadas por gases asfi xiantes simples. Disponível em: 
<http://www.geocities.com/Athens/Troy/8084/Asfi xian.htm>. Acesso em: 8 set. 2009.

MENDES, René. Doenças causadas por gases asfi xiantes químicos. Disponível em: 
<http://www.geocities.com/Athens/Troy/8084/Asfi quim.htm>. Acesso em: 8 set. 2009.

FUNDACENTRO. Programa de proteção respiratória: seleção e uso de respiradores. 
Brasília, 2002. Disponível em: <http://www.fundacentro.gov.br/ARQUIVOS/
PUBLICACAO/l/programadeprotecaorespiratoria.pdf>. Acesso em: 8 set. 2009.

Artigo para download do livro: PPR.

CAMARGO, Osny Ferreira. Filtros mecânicos: efi ciência x conforto x durabilidade. 
Disponível em: <www.saudeetrabalho.com.br/download/fi ltros-mecanicos.doc>. Acesso 
em: 8 set. 2009.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES DE EQUIPAMENTOS 
E PRODUTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO TRABALHO – ABRASEG. FAQ - Proteção 

Respiratória. Disponível em: <http://www.abraseg.com.br/FAQ-resp.htm>. Acesso em: 
8 set. 2009.
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1. Que são Aerodispersoides? Classifi que-os.

2. Qual a diferença fundamental entre gases e vapores?

3. O que é um PPR e qual a sua importância na empresa? 

4. Quem são os atores envolvidos no PPR e qual o papel a ser desempenhado 
por cada um deles?

5. Que são purifi cadores de ar? 

6. Que são fi ltros combinados?

7. Em que situações são recomendadas a utilização de peça semifacial e peça 
facial inteira?

8. Quais são os requisitos a serem considerados na compra de um EPR?

9. Que é IPVS? E quais as recomendações cabíveis? 

10. O que é LT e como ele é aplicado na seleção de um EPR?

Nessa aula aprendemos os procedimentos para implantação do PPR – 
Programa de Proteção Respiratória. Sabemos que o mesmo é específi co 
de cada empresa, uma vez que é elaborado em função da exposição dos 
trabalhadores aos agentes químicos. Nesse sentido, cabe ao responsável 
de segurança em cada estabelecimento a aplicação e monitoramento do 
PPR, que deverá ser rigorosamente seguido por todos os envolvidos.
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ANEXO A – CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Segundo Iida (1990), existem cerca de 50.000 compostos químicos e 2.000 estão sendo 
criados a cada ano. Para saber lidar com a presença dessas substâncias no dia-a-dia 
precisamos entendê-las um pouco melhor.

Os agentes químicos são substâncias que podem reagir com os tecidos humanos ou 
afetar o organismo, alterando seu funcionamento. Classifi cam-se em sólidos, líquidos 
e gasosos, e estão presentes na atmosfera ocupacional na forma de aerodispersoides 
sólidos ou líquidos e como gases e vapores. Para você entender melhor, serão discutidas 
as características de cada um deles:

1. Classifi cação física das partículas:

a) Aerodispersoides 

São partículas sólidas ou líquidas de tamanhos inferiores a 100µ a 0,20/µ, dispostos no 
ar do ambiente ocupacional Os danos que causam no organismo dependem de suas 
características físicas, químicas e físico-químicas como tamanho, formato, densidade, 
reatividade, velocidade de reação e concentração na atmosfera. Partículas com diâmetro 
inferior a 10µ são respiráveis e partículas grandes (acima de 10µ) não conseguem penetrar 
no trato respiratório, embora possam estar associadas a dermatites, cânceres, alergias; 
partículas de diâmetros inferiores a 3µ são depositadas nos alvéolos pulmonares. (fonte: 
http://www.atmosambiental.com.br/imprensa/ar_atmosferico.htm)

Exemplos

  Poeiras – são partículas sólidas, produzidas mecanicamente por ruptura 
de partículas maiores: moagem, lixamento;

  Fumos – gerados termicamente, formados pela condensação e 
solidifi cação de vapores produzidos pela volatilização de substâncias 
sólidas fundidas: fundição, soldagem;

  Fumaça – mistura de gases, vapores e aerodispersoides, proveniente da 
combustão: madeira, papel, plástico, tecido, etc.;

  Névoas – partículas líquidas produzidas mecanicamente: pintura spray, 
nebulização de agrotóxicos;

  Neblinas – são partículas líquidas produzidas por condensações de 
vapores: água, ácido, etc.;

  Radionuclídeos – emissão de radiação: aerossol de sais de 
césio, radônio.
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b) Gases – São fl uidos amorfos que a 25ºC 760mm Hg, ocupam o espaço (volume) 
que os contém e que podem mudar de estado físico pela combinação de pressão 
e temperatura.

Exemplos 

  Oxigênio O
2

  Gás carbônico CO
2

  Dióxido de enxofre SO
2

c) Vapores – representam a fase gasosa de uma substância líquida ou sólida. Podem 
mudar de estado físico por mudanças na temperatura ou pressão.

Exemplos 

  Vapores de álcool

  Vapores de gasolina

  Vapores de benzeno

2. Classifi cação fi siológica das partículas:

a) Não classifi cadas – sem efeito tóxico conhecido: gesso, amido;

b) Fibrogênicas – alteram a estrutura celular dos alvéolos, restringindo a capacidade 
de troca de oxigênio: sílica cristalina, amianto, berílio, ferro;

c) Irritantes – irritam, inflamam e ulceram o trato respiratório: névoas ácidas 
ou alcalinas;

d) Produtoras de febre – produzem calafrio e febre intensa: fumos de cobre e zinco;

e) Sistêmicas – danos aos órgãos e sistemas: cádmio, chumbo, manganês;

f) Alergênicos – reações alérgicas: pólen, pelos dos animais, platina, algodão;
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g) Cancerígenas – provocam câncer: amianto, cromatos, radionuclídeos;

h) Mutagênicas e teratogênicas – induzem mutação em nível celular ou alterações 
genéticas: chumbo e mercúrio.

3. Classifi cação fi siológica dos gases e vapores:

a) Irritantes – Infl amam os tecidos: ácido muriático, gás lacrimogêneo, gás sulfídrico;

b) Anestésicos – ação depressiva no sistema nervoso central: eteno, butano, benzeno, 
tolueno, xileno;

c) Asfi xiantes – bloqueiam os processos vitais devido à falta de oxigenação: gás 
carbônico (simples), monóxido de carbono (químico);

d) Sistêmicos – Alterações funcionais ou morfológicas em determinados órgãos: 
mercúrio (sistema nervoso e rins), fósforo (ossos), tetracloreto de carbono (fígado);

e) Alergênicos – resinas epóxi;

f) Mutagênicos e teratogênicos – mutação em nível celular ou alterações genéticas: 
diclorobuteno;

g) Cancerígenos – cloreto de venila, benzeno.

Fonte: <http://www.atmosambiental.com.br/imprensa/ar_atmosferico.htm>.
 Acesso em: 9 set. 2009.
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ANEXO B – TIPOS DE RESPIRADORES DISPONÍVEIS

1. Purifi cadores de ar - Filtros mecânicos e químicos:

a) Filtros mecânicos:

Os fi ltros mecânicos são aqueles com a habilidade de reter partículas em suspensão na 
atmosfera e são recomendados para proteção contra aerodispersoides, tais como poeiras, 
fumos, névoas ou neblinas e são classifi cados de acordo com sua efi ciência, nas classes 
P1, P2 e P3. Os fi ltros P1 e P2 são encontrados no mercado com formato plano e os P2 
e P3 podem ser encontrados em forma de sanfona montados dentro de cartuchos.

Figura 8 – Filtros mecânicos P1, P2 e P3.

Fonte: <http://www.protevan.com.br/canais/loja/subcategoria.asp?id=43&cod_categoria=145>. 
Acesso em: 9 set. 2009.

Os fi ltros mecânicos podem ser classifi cados em função de sua capacidade de fi ltração, 
conforme descrito a seguir:

Classe P1 Para uso contra aerodispersoides gerados mecanicamente. As partículas podem ser 
sólidas ou líquidas, geradas de soluções ou suspensões aquosas. São indicados 
entre outros, contra poeiras vegetais: algodão, bagaço de cana, madeira, celulose e 
carvão vegetal, grãos e sementes, poeiras minerais como sílica, cimento, amianto, 
carvão mineral, negro de fumo, bauxita, calcário, coque, fi bra de vidro, ferro, alumínio, 
chumbo, cobre, zinco, manganês e outros materiais, e ainda névoas aquosas de 
inorgânicos: névoas de ácido sulfúrico e soda cáustica. Possuem pequena capaci-
dade de retenção.
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Classe P2 Para uso contra aerodispersoides gerados mecanicamente (poeiras e névoas) e 
termicamente (fumos). Além dos contaminantes indicados para o fi ltro P1, os fi ltros 
P2 são efi cientes na retenção de fumos metálicos, como solda ou provenientes dos 
processos de fusão de metais que contenham ferro, manganês, cobre, níquel e zinco. 
São ainda indicados contra névoas de pesticidas com baixa pressão de vapor, que 
não contenham vapores associados.

Esses fi ltros são ainda classifi cados em categorias “S” ou “SL”, de acordo com a 
sua capacidade para reter partículas líquidas oleosas ou não. Os da categoria “S” 
são indicados para os contaminantes anteriormente citados e os da categoria “SL” 
podem ser utilizados para proteção contra névoas oleosas e para os contaminantes 
da categoria anterior. Possuem capacidade média de retenção.

Classe P3 Para uso contra aerodispersoides gerados mecanicamente e termicamente, incluin-
do os tóxicos. Pertencem a esta categoria de contaminantes tóxicos, entre outros, 
as poeiras, névoas e fumos de arsênico, berílio, sais solúveis de platina, cádmio, 
rádio, prata, urânio e seus compostos e os radionuclídeos. Os fi ltros P3 da mesma 
forma que os fi ltros P2, também são divididos nas categorias “S” ou “SL”. Possuem 
grande capacidade de retenção. 

Fonte: <http://www.cepis.org.pe/tutorial1/p/equiprot/index.html>.
 Acesso em: 9 set. 2009.

ATENÇÃO

A proteção propiciada por uma determinada classe de fi ltros compreende 
também a proteção fornecida pelo fi ltro da classe anterior.

b) Filtros químicos:

A retenção de gases ou vapores contidos no ar, num fi ltro químico, é feita por 03 
processos: adsorção – quando as moléculas de certos gases e vapores são atraídas por 
forças de superfície existentes num carvão ativo e acabam se fi xando na sua superfície; 
absorção – o carvão ativo é impregnado com substâncias apropriadas que reagem 
quimicamente com as moléculas dos gases e vapores que chegam ao fi ltro; e catálise 
- o catalisador é uma substância que infl ui na velocidade da reação entre substâncias.
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Figura 9 – Filtro vapores orgânicos. 

Fonte: <http://www.protevan.com.br/canais/loja/detalhes.asp?id=43&Categoria=145&idProduto=10B18>. 
Acesso em: 9 set. 2009.

Os fi ltros químicos são escolhidos de acordo com o contaminante gasoso contra o qual 
se deseja proteção, podem se apresentar de forma combinada, oferecendo proteção 
contra mais de um tipo de contaminante gasoso. Os fi ltros químicos se subdividem em:

  Filtro de Baixa Capacidade (FBC) – Cartucho e Peça Facial Filtrante (PFF) para vapores 
orgânicos (VO), gases e vapores ácidos (GA);

  Classe 1 (cartucho pequeno) para vapores orgânicos (VO), amônia (AM), gases e 
vapores ácidos (GA);

  Classe 2 (cartucho médio) para vapores orgânicos (VO), amônia (AM), gases e vapores 
ácidos (GA);

  Classe 3 (cartucho grande) para vapores orgânicos (VO), amônia (AM), gases e 
vapores ácidos (GA).

Exemplos de fi ltros químicos

I. Filtros para vapores orgânicos – benzeno, xileno, álcool etílico, acetato de etila;

Figura 10 – Filtro vapores orgânicos

Fonte: <http://www.protevan.com.br/canais/loja/detalhes.asp?id=43&Categoria=145&idProduto=10B18>. 
Acesso em: 9 set. 2009.
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II. Filtros para gases ou vapores ácidos – cloro, ácido clorídrico;

Figura 11 – Filtro para gases ácidos e inorgânicos

Fonte: <http://www.tecmater.com.br/produtos_maisinf.asp?id_produto=68>. 
Acesso em: 9 set. 2009.

III. Filtros para gases e vapores alcalinos – amônia, amina;

Figura 12 – Cartucho de Filtro para Gás Amônia. 

Fonte: < http://www.walmarcorp.com.br/imagens/120/12088827156004.jpg>. 
Acesso em: 17 set. 2009

IV. Filtros combinados

Os fi ltros combinados são utilizados para proteção contra contaminantes gasosos e 
particulados simultaneamente. São constituídos pela combinação de um fi ltro mecânico 
sobreposto a um fi ltro químico. 

Dependendo da peça facial utilizada, podem estar dispostos em cartuchos separados. 
Nesse caso, o detalhe construtivo da peça deve permitir que o ar contaminado passe 
primeiro pelo fi ltro mecânico e posteriormente pelo fi ltro químico. A disposição do fi ltro 
em cartuchos distintos é preferível, pois geralmente o fi ltro mecânico satura primeiro.
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Figura 13 – Cartucho para Gases Ácidos P3.

Fonte: <http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3M/pt_BR/SaudeOcupacional/Home/Solucoes/Riscos-Respiratorios/?PC_7_
RJH9U5230GE3E02LECFTDQ0B20_nid=87J3NW3KNZbeHN8SLRNJX0gl>. 

Acesso em: 9 set. 2009.

Respiradores de adução de Ar:

a) Máscara autônoma de ar comprimido:

Fornece ar do cilindro que você carrega nas costas em suporte especial. Esse sistema 
lhe dá autonomia de deslocamento, mas o tempo de uso do ar é limitado. É o caso dos 
Bombeiros combatendo um incêndio ou um grande vazamento tóxico;

Figura 14 – Respirador autônomo

Fonte: <http://www.protevan.com.br/canais/loja/detalhes.asp?id=43&Categoria=144&idProduto=10e01>. 
Acesso em: 9 set. 2009.

b) Respiradores de adução de ar com linha de ar comprimido:

Nesse caso o ar é fornecido por uma linha de ar comprimido, as pessoas que utilizam 
desses respiradores estão ligadas a uma mangueira de ar comprimido, por isso têm 
seus movimentos limitados a certa área.



Anotações
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Figura 15 – Sistema de linha de ar

Fonte: <http://www.draeger.com.br/ST/internet/BR/pt/Products/Protection/BA/AirLine/HeavyDuty/AirPack1/pd_airpack1.jsp>. 
Acesso em: 9 set. 2009.
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