
Conselhos de Segurança.  
9 – Manuseamento e utilização de gelo seco.

A utilização em segurança de gelo seco 
implica conhecer as suas propriedades e 
perigos associados.

1. Propriedades

O gelo seco é dióxido de carbono (CO2) 
no estado sólido. Tem uma temperatura 
de -78,6C° (194,51K). À temperatura 
ambiente, passa diretamente para o 
estado gasoso sem deixar resíduos. Este 
processo é conhecido como sublimação. 
Isto está ligado a um significativo 
aumento do volume: 1 kg de gelo seco 
produz aproximadamente 541 L de gás 
de CO2.

O gás de CO2 não é inflamável e é inodoro 
e insípido. Não é tóxico e é aprovado 
como aditivo alimentar.

Como o CO2 é 1,5 vezes mais pesado que o 
ar, normalmente desce até ao nível do solo 
em qualquer sala. Esta propriedade deu 
origem a algumas regras importantes que 
têm por isso de ser tidas em conta quando 
se utiliza gelo seco.

2. Perigos

O CO2 é uma substância metabólica típica 
presente dos fluídos e nos tecidos do 
organismo. É um componente da maior 
parte das reações metabólicas e atua 
como substância de controlo em vários 
mecanismos do sistema circulatório como, 
por exemplo, a respiração, o metabolismo, 
o controlo do ph do sangue, etc.

O efeito da inspiração de pequenos 
volumes de CO2 é fisiologicamente 
negligenciável. Mas concentrações 
elevadas de CO2 podem provocar a asfixia.

O efeito do CO2 é totalmente independente 

do efeito de concentrações reduzidas de 
oxigénio. A concentração de oxigénio 
no ar não é, de forma alguma, uma 
medição eficiente do potencial perigo de 
concentrações elevadas de CO2: é possível 
ter uma concentração aceitável (baixa) 
de oxigénio de, por exemplo, 18% mas, 
ao mesmo tempo, ter uma concentração 
perigosa de CO2 superior a 5%.

Por isso, é altamente recomendado medir 
constantemente as concentrações de CO2 
em zonas de risco, por exemplo, através da 
utilização de um detetor de gás pessoal.

O Limite de Exposição Ocupacional é de 
5000 ppm (0,5 vol-%), que é calculado 
como uma concentração média no 
ar durante um período de 8 horas. A 
concentração máxima permitida no local de 
trabalho é de 10 000 ppm (1 vol-%) com 
uma frequência nunca superior a duas vezes 
no período de uma hora ou 4 vezes ao dia.

Devido ao elevado peso molecular do 
CO2, este acumula-se rapidamente em 
níveis inferiores em ambientes fechados 
onde permanece, exceto se o local estiver 
equipado com um sistema de ventilação  
ou extração eficaz.
O socorro de pessoas feridas em 
atmosferas ricas em CO2 só é permitido se 
forem utilizados dispositivos de proteção 
respiratória com fornecimento de ar.

O gelo seco encontra-se a uma temperatura 
de –78,6 °C e causa queimaduras 
provocadas pelo frio caso entre em 
contacto direto com a pele. Durante o 
manuseamento do gelo seco, o uso de 
luvas com isolamento e óculos de proteção é 
obrigatório, sobretudo durante atividades de 
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Perigo de asfixia

Aviso de baixa temperatura



decapagem e limpeza. Deverão ser respeitadas as seguintes 
regras:
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Nunca manuseie gelo seco sem luvas com 
isolamento. Isto provocará imediatamente 
queimaduras provocadas pelo frio.

Certifique-se de que crianças e outras 
pessoas não autorizadas não têm contacto 
com o gelo seco.

Nunca armazene ou utilize gelo seco em 
caves ou salas de pequenas dimensões 
sem ventilação adequada. O CO2 é 
significativamente mais pesado do que o ar 
e acumula-se nos níveis inferiores da sala.

Nunca armazene gelo seco em recipientes 
estanques. As temperaturas elevadas 
provocam a formação de grandes 
quantidades de gás. Isto pode levar ao 
rebentamento do recipiente!

O gelo seco não deverá ser transportado 
no habitáculo de um automóvel. Se o 
gelo seco for deixado durante mais de 
30 minutos num espaço fechado (por 
exemplo, automóvel, mala ou espaço 
de carga, contentor, etc.), as portas ou 
janelas do mesmo deverão ser abertas 
pelo menos um minuto antes da descarga 
de modo a garantir que existe ventilação 

Manuseie o gelo seco utilizando 
sempre luvas com isolamento ou outras 
ferramentas apropriadas. No que toca a 
utilizações especiais como, por exemplo, 
a decapagem ou limpeza com gelo seco, 
a utilização de proteção para os olhos e 
para a cara é altamente recomendável.

Armazene o gelo seco em segurança e 
fora do alcance das crianças. O gelo seco 
não é um gelado! A ingestão de gelo seco 
é extremamente perigosa!

Manuseie e utilize o gelo seco apenas 
em locais com ventilação adequada, 
incluindo o chão. Em caso de dúvida, utilize 
ventilação mecânica e detetores de gás. 
Só poderá ser possível entrar em áreas 
exíguas como, por exemplo, recipientes 
e contentores, utilizando medidas de 
proteção adequadas.

Utilize apenas recipientes de 
armazenamento adequados. Os contentores 
de gelo seco deverão ter capacidade para 
“respirar“.

O gelo seco deverá ser transportado 
sempre um compartimento separado 
do compartimento do condutor. Nunca 
deixe gelo seco dentro de um automóvel 
durante longos períodos de tempo.
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Conselhos relativos à vaporização (sublimação):

Dependendo da temperatura e do isolamento do recipiente de transporte, 2 – 20% do material poderá sublimar por dia. O gás frio  
resultante origina a formação de gelo de água ao longo das juntas do recipiente. Este é um procedimento normal.
Estão disponíveis mais informações acerca do dióxido de carbono nos Conselhos de Segurança N.º 12 – “Manuseamento de dióxido  
de carbono”.

Linha de atendimento para gelo seco: 218 310 424


