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1. Área de aplicação

O armazenamento de garrafas de gás (con-
tentores de gás comprimido) é abrangido 
pelos regulamentos técnicos relativos a 
gases comprimidos (TRG 280).

São indicados em seguida alguns dos 
requisitos mais importantes a verificar na 
instalação para armazenagem quantidades 
reduzidas de garrafas (máximo 50) para 
gases inertes, comburentes e inflamáveis 
(por exemplo, árgon, oxigénio, acetileno, 
propano).

2. Armazenagem de garrafas de gás

Uma zona de armazenagem de garrafas de 
gás é um local no qual são mantidas conti-
nuamente em stock garrafas de gás cheias 
e armazenadas garrafas de gás vazias até 
serem removidas.

3. Requisitos gerais

•  O pessoal responsável pela zona de ar-
mazenagem deve receber regularmente 
instruções relativas ao manuseamento 
das garrafas de gás e as instruções de 
utilização de acordo com os regulamen-
tos sobre substâncias perigosas.

•  Deve ser instalada sinalização que proi-
bição de acesso a pessoas não autoriza-
das como, por exemplo,

•  Não devem haver riscos associados a 
veículos (por exemplo, ter proteção 
contra colisões).

•  As garrafas de gás têm de ficar arma-
zenadas de forma segura e sobre chão 
direito, liso e devem ser protegidas 
contra quedas, por exemplo através do 
armazenamento em paletes e/ou acon-
dicionamento em grupos. 

•  As válvulas devem ser fechadas em 
segurança e os capacetes das garrafas 
devem estar enroscadas.

•  Deve ser mantida uma distância mínima 
de 0,5 m entre os recipientes e as ori-
gens de calor ou radiadores.

•  Deve estar facilmente acessível na zona 
um extintor e um telefone com infor-
mações dos números de telefone de 
emergência.

•  As zonas de armazenagem não devem 
ser colocadas em áreas nevrálgicas, 
nomeadamente escadarias, corredores, 
caminhos de emergência, garagens ou 
passagens de pessoas ou veículos.

•  Devem ser tidos em conta os regula-
mentos especiais (TRG 280) no caso das 
zonas de armazenamento subterrâneas.

•  Devem ser mantidas áreas de proteção 
(ver ponto 6 seguinte) no caso dos 
gases inflamáveis.

•  As garrafas de gás que contenham gás 
líquido (por exemplo, propano e buta-
no) devem ser armazenadas na vertical.

•  É proibido o enchimento de gás e todos 
os trabalhos de reparação das garrafas 
de gás nas zonas de armazenamento.

4. Armazenamento em salas

Os armazenamentos em salas são armaze-
namentos em salas fechadas ou em salas 
que estejam abertas de um lado (consultar 
exceções no ponto 5 seguinte).

4.1. Requisitos gerais

•  As paredes dos edifícios adjacentes e 
as paredes exteriores da sala de arma-
zenamento têm de ser construídas de 

forma a serem, no mínimo, resistentes 
aos incêndios. A estrutura do telhado 
tem de ser suficientemente resistente a 
faíscas e a calor irradiado.

•  O pavimento tem de apresentar um 
baixo nível de combustão.

•  Nas salas de armazenamento não devem 
existir poços, canais nem drenos para 
canais sem barreiras para líquidos e não 
devem existir quaisquer acessos a caves 
nem outras passagens abertas para salas 
em caves. Além disso, não devem existir 
aberturas para limpeza de chaminés nem 
outros acessos às chaminés.

•  Deve haver uma ventilação adequada 
na sala de armazenagem (a área de 
ventilação deve ser pelo menos 1% da 
superfície do chão).

•  Não devem ser armazenadas quais-
quer outras substâncias inflamáveis 
(por exemplo, líquidos inflamáveis, 
madeira, papel) nas salas de armaze-
namento (exceto se forem separadas 
por uma parede/barreira protetora, 
resistente ao fogo, com uma altura 
superior a 2 m).

•  As salas de armazenamento nas quais 
forem armazenadas mais de 25 garrafas 
de gás cheias não devem ficar situadas 
acima nem abaixo das salas destinadas à 
utilização contínua por pessoas.

4.2. Requisitos para os gases inflamáveis
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•  Se as paredes de uma sala de armaze-
namento forem comuns a um caminho 
ou estrada pública, essas paredes não 
devem ter portas nem janelas a menos 
de 2 m do chão (exceto portas de fecho 
automático e portas corta-fogo).

•  Tem de ser mantida uma distância míni-
ma de 2 m entre as garrafas de gás que 
contenham gases oxidantes e as garrafas 
de gás que contenham gases inflamá-
veis. Entre estes dois tipos de produtos, 
pode haver um inerte (ex. azoto).

5. Armazenamento em espaço aberto

O armazenamento em espaço aberto é 
definido como a zona de armazenamento 
que tenha pelo menos dois lados abertos e 
o armazenamento que tenham apenas um 
lado aberto caso a profundidade - medida 
a partir do lado aberto - não seja superior à 
altura do lado aberto. Um lado da sala tam-
bém é definido como estando aberto se for 
fabricado em grelha de arame ou material 
semelhante.

A distância de segurança para o equipa-
mento/zona circundante que possa ser 
perigoso (por exemplo, armazenamento 
com substâncias inflamáveis) é de, pelo 
menos, 5 m. Uma parede de proteção com 
uma altura de 2 m e fabricada em mate-
rial de construção não-inflamável pode 
substituir a distância de segurança.

6. Área de proteção

6.1. Requisitos gerais

•  A área de proteção e o risco de explosão 
têm de ser indicados em sinalização de 
aviso (ver exemplo de sinal no ponto 3 
anterior).

•  Não devem existir fontes de ignição na 
área de proteção.

•  O equipamento elétrico deve incluir 
proteção contra explosão de zona 2.

•  Apenas são permitidos os veículos ne-
cessários para servir o armazenamento.

•  A área de proteção não deve abranger 
os edifícios vizinhos nem os caminhos ou 
vias públicas.

6.2. Requisitos para armazenamento em 
salas

A totalidade da sala é uma área de pro-
teção no caso das salas com uma área de 
superfície até 20 m2.

6.3. Requisitos para armazenamento em 

locais abertos

•  A área de proteção pode ser fechada no 
máximo em dois lados através de paredes 
de proteção com um mínimo de 2 m de 
altura, sem aberturas e fabricadas em ma-
terial de construção não-inflamável. Num 
dos lados, esta parede também poderá ser 
a parede de um edifício, que não pode ter 
quaisquer abertura na área de proteção.

•  Nas salas de armazenamento não devem 
existir poços, valas, canais nem drenos 
para canais sem barreiras para líquidos, 
e não devem existir quaisquer acessos a 
caves nem outras passagens abertas para 
salas de caves. Além disso, não devem 
existir aberturas para limpeza de chami-
nés nem outros acessos às chaminés.

6.4. Dimensões das áreas de proteção

Para gases inflamáveis que sejam mais 
pesados do que o ar (por exemplo, pro-
pano, butano).
Para gases inflamáveis que sejam mais 
leves do que o ar (por exemplo, acetileno, 
metano, hidrogénio).

Página 2Conselhos de Segurança. 21 – Armazenagem de garrafas de gás.

Linde Portugal, Lda.
Av. Infante D. Henrique, Lt. 21/24, 1800-217 Lisboa
Tel +351 808 500 087, Fax +351 808 500 089
www.linde.pt, comercial.pt@linde.com

Gases
Mais leves que o ar Mais pesados que o ar

Garrafa Garrafa Garrafa Garrafa

Altura h1 (m) 2 2 1 1

Raio r1 (m) 2 2 2 3
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