
Conselhos de Segurança. 7 – Manuseamento  
seguro de garrafas e quadros de gás.

1. Introdução

Este conselho de segurança fornece 
recomendações baseadas na experiência 
prática das condições que podem originar 
uma atmosfera deficiente em oxigénio, 
complementando mas não substituindo, as 
regulamentações obrigatórias.

São válidas para garrafas e quadros de 
gás e até um certo ponto, para conten-
tores de gás sob pressão (por exemplo, 
recipientes equipados com eixos de rola-
mento, em berços ou estrados), embora o 
termo “garrafa de gás” seja o mais utiliza-
do a seguir.

2. Como armazenar garrafas de gás em 
segurança

Princípios básicos:

•  Proteger as garrafas de gás de modo a 
prevenir o aquecimento excessivo, incên-
dio, corrosão perigosa, danos mecânicos 
ou acesso a pessoas não autorizadas.

•  Não permitir a armazenagem de garra-
fas de gás em locais de acesso inconve-
niente ou vias e saídas de emergência.

Armazenar em salas:

•  A sala de armazenagem deve ser cons-
tituída por materiais resistentes ao fogo. 
Deve apresentar ventilação natural ou 
mecânica e não deve ser utilizada para 
outros fins.

•  Manter a distância de aproximadamente 
2 m entre as garrafas de gás que conte-
nham gases inflamáveis (ex. acetileno)  
e gases comburentes (ex. oxigénio). Entre 
eles poderá encontrar-se um gás inerte 
(ex. azoto).

•  Não armazenar garrafas de gás em 
caves, perto de escadas, corredores ou 
garagens. 

Armazenar ao ar livre:

•  Manter uma distância de segurança de for-
ma a reduzir os possíveis riscos provenientes 
das redondezas (fogo, danos mecânicos).

•  Não é necessária proteção especial  
contra o sol.

Armazenar em salas e ao ar livre:

•  Não armazenar garrafas de gás junta-
mente com materiais inflamáveis.

•  Armazenar na vertical garrafas de gás 
contendo gases líquidos. 

•  Acondicionar devidamente as garrafas 
de gás de forma a prevenir a sua queda. 
Não são necessárias precauções especiais 
no caso de as garrafas se encontrarem 
devidamente seguras em resultado da sua 
construção (ex. garrafas de propano), ou 
pelo tipo de armazenagem (ex. dentro de 
paletes) ou colocadas em grandes grupos.

3. Como transportar garrafas de gás em 
segurança

No Conselho de Segurança n.º 11 da Linde 
encontra-se informação prática sobre o 
transporte de garrafas de gás em segurança.

Transporte interno com utilização de veículos:

•  Na palete com utilização de empilhador 
ou porta paletes.

•  Na palete com utilização de uma grua (o 
capacete, a tulipa e a válvula da garrafa 
são pontos de fixação inadequados para 
o transporte).

•  Com um carrinho para garrafas.
•  Num veículo adequado, ventilado, com 

as garrafas de gás seguras de forma a 
prevenir a sua queda.

•  Antes de remover as garrafas do seu lo-
cal: assegurar que a válvula está fechada 
e sem fuga e colocar a protecção da vál-
vula (ex. capacete), caso tenha retirado.

Transporte manual para curtas distâncias:

•  Antes de mover uma garrafa de gás atra-
vés da fixação da tampa de proteção (ca-
pacete), puxar a tampa ligeiramente para 
assegurar que esta está devidamente 
presa. Uma proteção solta pode represen-
tar risco de acidente.

•  Transportar garrafas de gás pequenas 
que não apresentem uma tampa de pro-
teção de forma a prevenir a sua queda e 
abertura consequente da válvula. Reco-
menda-se o transporte em caixa própria.

Os quadros de garrafas são melhor trans-
portados com a ajuda de um empilhador. 

Antes de movimentar um quadro de gar-
rafas de gás do seu local, não esquecer de 
remover a conexão e o flexível de ligação 
ao quadro. 
Para transportar com grua, fixar uma cinta 
de quatro apoios aos quatro anéis de su-
porte do quadro.

4. Como vazar garrafas de gás em 
segurança

Antes de utilizar uma garrafa de gás deve 
assegurar-se de que tem o tipo de gás 
adequado. A única informação fidedigna 
sobre o tipo de gás é o rótulo, que deve 
encontrar-se em todas as garrafas de gás. 
As gravações como, por exemplo, “gás 
de teste” e a cor da garrafa de gás nem 
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sempre providenciam informação segura. 
Nunca utilizar uma garrafa de gás quando 
se estiver em dúvida sobre o seu conteúdo 
ou condição da garrafa (danificada, quei-
mada ou com sinais de impactos mecâni-
cos). Estas garrafas devem ser devidamen-
te marcadas e devolvidas ao fornecedor 
do gás. 
Todos os testes e provas de garrafas são da 
responsabilidade do fornecedor de gás. O 
utilizador não deve preocupar-se com esta 
questão e pode usar as garrafas de gás, 
mesmo depois do prazo de teste expirado.

Iniciar/Terminar os trabalhos

•  No local de utilização, fixar as garrafas 
de gás de forma a prevenir a sua queda.

•  Retirar a tampa de proteção e, caso exis-
ta (nem sempre tem a forma hexagonal) 
a porca da válvula. Retirar a tampa de 
proteção manualmente e com cuidado 
para evitar que a válvula da garrafa se 
abra acidentalmente. Em vez da tampa 
de proteção pode existir uma armação 
que serve de proteção permanente da 
válvula. Esta armação não deve ser reti-
rada.

•  Não é necessário abrir a válvula da gar-
rafa de forma a verificar a pressão. Esta 
ação deve ser evitada, pois é perigosa, 
principalmente se a garrafa apresentar 
uma válvula de abertura rápida (ex. 
garrafas de dióxido de carbono ou azoto 
para extinção de fogo). A garrafa pode 
mover-se de forma incontrolável em 
resultado da força da libertação do gás. 
Além disso, a garrafa pode conter um gás 
perigoso.

•  O dispositivo de saída, por exemplo, o re-
dutor de pressão, adaptador ou flexível de 
alta pressão, devem ser compatíveis com 
a pressão de trabalho da garrafa (ex. 300 
bar).

•  Abrir a válvula da garrafa manualmente 
sem utilizar qualquer tipo de ferramen-
ta.

•  Definir a pressão de trabalho no mano-
redutor e abrir a válvula de saída.

•  Certificar-se que não existe fuga na cone-
xão da válvula da garrafa e o manoredu-
tor.

•  Fechar a válvula durante a paragem ou 
fim do trabalho de forma a prevenir a 
libertação indesejada de gás.

•  Vazar a garrafa de gás de forma a fique 
alguma pressão na garrafa, de forma a 
prevenir que matérias estranhas possam 

entrar da garrafa.
•  Quando a garrafa de gás se apresentar 

vazia, excepto o gás residual, fechar 
primeiro a válvula e depois desapertar o 
dispositivo de saída. Inverter esta ordem 
pode ser perigoso uma vez que uma 
garrafa de gás aparentemente vazia, 
especialmente no caso de gases líquidos 
pressurizados, pode conter gás sujeito a 
uma considerável pressão.

•  Colocar e apertar a tampa de proteção.  
A garrafa encontra-se pronta para re-
gressar ao fornecedor de gás.

5. Outras informações

Quando utilizar gases líquidos pressuriza-
dos, observar a seguinte informação:

Alguns gases liquidificam apenas por com-
pressão. Incluem-se nesta categoria, por 
exemplo, o propano e o dióxido de carbono 
disponíveis como gases em garrafa ou lí-
quidos. Estes gases podem ser utilizados no 
estado gasoso a partir da parte superior da 
garrafa ou no estado líquido, recorrendo a 
um tubo submerso (sifão) a partir do fundo 
do cilindro. Os gases com sifão apresentam 
a mesma cor e conexão de válvula que os 
apresentados em garrafa. Podem ser dife-
renciados apenas pelo rótulo, por exemplo, 
“dióxido de carbono com sifão” ou através 
de características especiais, por exemplo, 
etiqueta no colarinho da garrafa para as 
garrafas de propano. 

Caso se pretenda a o uso da fase gasosa, 
utilizar uma garrafa sem tubo de imersão 
e com um redutor de pressão. A garrafa 
deve encontrar-se na vertical durante a 
entrega. 
O fornecimento de gases no estado ga-
soso necessita de calor para se efetuar 
a vaporização. Isto diz respeito ao gás 
líquido que assim se torna mais frio. Como 
resultado, a taxa de vaporização desce, de 
forma a que o fluxo de gás possa parar 
passado algum tempo, no caso de grandes 
quantidades entregues, mesmo que a gar-
rafa de gás esteja  
mais ou menos cheia e a válvula aberta. 
Devem considerar-se as seguintes precau-
ções:

•  Podem ser utilizadas várias garrafas 
de gás do mesmo tipo, em paralelo, e 
esvazia-las em conjunto.

•  Pode-se aquecer a garrafa de gás até ao 
máximo de 50ºC num banho de água.

•  Pode-se aumentar a pressão da garrafa 
de gás pela introdução de um gás “neu-
tro” comprimido que não atinja o estado 
liquefeito, como por exemplo, o azoto. 
A pressão nunca deve ultrapassar a 
pressão de teste da garrafa de gás ou a 
pressão definida da válvula de seguran-
ça ou do disco de ruptura. 

Só é possível a entrega de líquido através 
de um tubo de imersão (sifão). Não utilizar 

um redutor de pressão. Com o fornecimento 
de líquido o fluxo é maior do que no caso 
do gasoso. Podem ocorrer situações perigo-
sas se uma garrafa com sifão for conetada 
indevidamente ao equipamento que está 
projetado para o gasoso. Por exemplo, 
um queimador de propano que esteja pre-
parado para o efeito pode tornar-se uma 
fonte de ignição perigosa se operado com 
propano líquido devido ao seu excessivo 
volume.

Quando utilizar garrafas de propano, 
observar as seguintes recomendações 
(por exemplo na Alemanha):

Apertar o parafuso de conexão entre a válvu-
la da garrafa e o manoredutor, utilizando 
uma junta para o ajustar. Na maioria das 
garrafas pequenas (6 ou 11 kg capacidade 
nominal) a junta está na válvula da gar-
rafa. No caso de garrafas maiores (22 ou 
33 kg capacidade nominal), na maioria, a 
junta encontra-se no manoredutor. Se ligar 
um regulador de pressão de uma garrafa 
pequena a uma garrafa grande, vai falta a 
junta. Nesta caso a ligação não fica estanque 
e poderá haver fuga de gás liquido quando se 
abrir a válvula da garrafa.
Evitar esta situação perigosa através da 
utilização de um redutor de pressão equi-
pado com junta nas garrafas grandes.

Quando utilizar “Formiergás”, observar  
as seguintes informações:

O “Formiergás” é uma mistura de hidrogé-
nio  
com azoto ou árgon utilizados como gases 
de proteção durante a execução dos traba-
lhos de soldadura. Consoante a compo-
sição do hidrogénio, o Formiergás pode ser 
inflamável ou não. As garrafas de Formiergás 
podem ser idênticas às garrafas de hidrogé-
nio no que diz respeito à cor e conexão da 
válvula. Assim, existe o perigo de confundir 
uma garrafa de Formiergás inflamável com 
outra não inflamável ou até com hidrogénio. 
Este erro pode ser evitado pela leitura da 
informação do rótulo.

Quando se utilizam gases não inflamá-
veis é necessário considerar as seguin-
tes informações:
As garrafas de gás para gases não 
inflamáveis, não tóxicos tem a mesma 

Conselhos de Segurança. 7 – Manuseamento seguro de garrafas e quadros de gás. Página 2

Sinal (aviso) de pressão



conexão de válvula e podem apresentar 
a mesma cor. Isto aplica-se por exemplo 
ao árgon, hélio e dióxido de carbono, 
excluindo o azoto. Confundir as garrafas 
de gás neste grupo não parece ser 
um problema uma vez que os gases 
apresentam as mesmas características 
químicas. No entanto, existem 
diferenças nas propriedades físicas, por 
exemplo, no seu comportamento quando 
pressurizados. Os referidos gases podem 
ser cheios nas garrafas até 300 bar ou, no 
caso do dióxido de carbono, até 57 bar, ou 
ainda 21 bar no caso do hexafluoreto de 
enxofre em estado líquido.
Se o dispositivo de saída para a pressão do 
dióxido de carbono é colocado por engano 
numa garrafa cheia de árgon, o dispositivo 
de fornecimento pode rebentar. Este erros 
podem ser evitados através da leitura 
atenta do rótulo.

Sempre que utilizar azoto, observar as 
seguintes informações (por exemplo na 
Alemanha):

As garrafas de azoto e de oxigénio 
possuem as suas próprias válvulas e 
conexões de acordo com a norma DIN 
477, que são semelhantes. A conexão da 
válvula para as garrafas de oxigénio tem 
um diâmetro exterior  
ligeiramente maior que as de azoto, 
embora a rosca seja a mesma para ambos 
os casos. É tecnicamente possível utilizar um 
dispositivo de fornecimento a uma válvula 
de garrafa de azoto. No entanto, devido à 
diferença de diâmetro este dispositivo não 
pode ser suficientemente apertado e pode 
ser projetado com grande energia. Evitar 
este perigo através da utilização correta do 
equipamento.

Quando utilizar oxigénio, observar a 
seguinte informação:

O oxigénio é um gás comburente que pode 
reagir com materiais inflamáveis originando 
ferozes incêndios. Isto inclui os materiais 
que normalmente não ardem em contacto 
com o ar, como por exemplo, alguns metais. 
Esta propriedade do oxigénio é de maior 
intensidade quanto maior for a pressão. 
Se o oxigénio a alta pressão fluir para 
uma área de baixa pressão, o material 
circundante pode incendiar devido ao 
aumento da pressão. Este processo é 
agravado na presença de óleo e gordura, 
mas também pode ocorrer sem esta 
substâncias.

São necessárias as seguintes precauções 
de segurança com o oxigénio de forma a 
prevenir um incêndio:
•  Não permitir que a instalação do 

oxigénio entre em contato com óleo, 

gordura, sujidades ou outras substâncias 
inflamáveis. Se necessário, limpar a 
instalação antes de iniciar o processo. 

•  Partículas no processo podem aquecer 
uma superfície e provocar a ignição dos  
materiais não inflamáveis.

•  Verificar o dispositivo de fornecimento 
– redutor de pressão ou flexível de alta 
pressão.

•  Sempre que se mudem os selos, por 
exemplo, no redutor de pressão, utilizar 
material original cuja composição seja 
compatível com o oxigénio.

•  Antes de iniciar a utilização de uma 
garrafa de oxigénio com um redutor 
de pressão variável, desapertar o 
parafuso de ajuste para a pressão de 
trabalho até a mola se encontrar liberta. 
Depois abrir a válvula da garrafa e 
lentamente definir a pressão de trabalho 
pretendida. Esta sequência evita que 
a membrana danos (ver Conselho 

de Segurança n.º 23 ”Trabalhar em 
segurança com redutores de pressão em 
garrafas e quadros de oxigénio”).

•  Abrir as válvulas das garrafas de 
oxigénio lentamente e uniformemente 
de forma a prevenir a subida da pressão 
no dispositivo de saída.

Sempre que utilizar garrafas em quadro, 
observar as seguintes informações:
•  O gás proveniente dos quadros é 

transportado normalmente através 
de tubagem ou flexível de alta 
pressão. Deve-se ajustar a conetor 
manualmente e não utilizar qualquer 
tipo de ferramenta.

•  Não abrir a válvula do quadro até a 
tubagem de fornecimento se encontrar 
devidamente apertada em ambas as 
extremidades.

•  Os quadros destinados a encher a 
uma pressão de 300 bar podem 
apresentar dois tipos de válvulas, uma 
de fornecimento de pressão completa e 
outra que limita o fornecimento a uma 
pressão de 100 bar. Ambas as válvulas 
estão devidamente marcadas para que 
o dispositivo de fornecimento possa ser 
ligado em concordância com a pressão.

Se o gás sair descontroladamente, por 
favor observar as seguintes informações:
As garrafas e quadros cheios de gás 
são fechados quando saem da fábrica. 
No entanto, ocasionalmente, podem 
apresentar fuga durante a armazenagem, 
transporte ou mesmo na válvula (disco de 
rebentamento no dióxido de carbono ou 
válvula de segurança para as garrafas 
de propano) ou no flexível (no caso de 
garrafa em quadro). Os riscos envolvidos 
dependem do tipo de gás em questão, da 
extensão da fuga e das condições no local 
de instalação. Não aceitar uma fuga. 
Reparar a situação o mais depressa 
possível. No entanto, neste caso, não se 
deverá apertar as conexões de ajuste 
sujeitas a pressão, uma vez que a conexão 
pode quebrar para deixar passar o gás, o 
que será completamente incontrolável.

O primeiro e mais importante passo numa 
fuga descontrolada é fechar a válvula da 
garrafa ou quadro. Se não conseguir parar a 
fuga  
desta forma, executar os seguintes passos:

•  Transportar a garrafa ou quadro para 
um local seguro e ventilado e vazá-la 
cuidadosamente.

•  Se não existir a oportunidade de levar a 
garrafa ou quadro para uma zona ao ar 
livre, até que o gás seja liberto sair da 
sala, fechar e ventilar a mesma e não  
entrar na sala novamente até que 
o perigo esteja controlado, o que 
se poderá fazer medindo a sua 
concentração.

•  Se o gás inflamar e o fogo não for 
controlável através do fecho da 
válvula, deixar que a chama se extinga 
por falta de gás. Se a chama for extinta 
por agente de extinção externo, o 
gás combustível pode acumular na 
sala e causar uma explosão (deve ser 
tomado outro tipo de procedimento 
utilizado para as garrafas de acetileno 
– ver Conselho de Segurança n.º 2 
“Manuseamento de garrafas de gás 
durante e após exposição ao calor”)

•  Se o gás ao arder atingir o exterior, 
extinguir a chama e arrefecer, a partir 
de um  
local seguro, a garrafa ou quadro com água 
até não ser detetado calor na mesma.

 
6. Conclusão

As garrafas de gás e quadros são 
dispositivos com muitas utilizações. Para 
evitar riscos durante a armazenagem, 
transporte e utilização, colocar os seguintes 
Conselhos de Segurança em prática. Se 
necessário mais informação, consulta os 
peritos em gás da Linde.
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