
QUER SABER MAIS?

Teste do Bafômetro
Em 28 de abril, a Portocel iniciou o monitoramento na portaria com a 
utilização do etiloteste em toda sua equipe.

A utilização do equipamento, modelo passivo, adquirido pela 
Portocel e instalado em um pedestal, não requer nenhum contato do 
trabalhador com o bafômetro. O trabalhador assopra de longe e o 
etilômetro mede o álcool presente no ambiente. 

Os resultados são rápidos e audíveis, aparecendo dentro de 5 
segundos. Se o resultado exceder o valor, o dispositivo vibrará e 
emitirá um alarme.

Esse dispositivo atua como sinalizador no ambiente e nos casos 
em que o aparelho identifique álcool no ambiente, o colaborador, 
parceiro ou TPA será direcionado ao uso do dispositivo modelo 
ativo (uso dos canudos descartáveis).

Fique por dentro!

ESSE DISPOSITIVO E SUA METODOLOGIA SÃO APROVADOS E UTILIZADOS 
POR OUTRAS EMPRESAS? 

Sim. Grandes empresas em nosso país já fazem o uso do dispositivo em suas 
operações. É válido reforçar que no período de pandemia, a Polícia Rodoviária 
Federal do ES vem utilizando os dispositivos em suas abordagens de trânsito.

FUI SELECIONADO PARA FAZER O BAFÔMETRO, POSSO SOPRAR EM 
DIREÇÃO AO EQUIPAMENTO COM O USO DA MÁSCARA?  

Não. É recomendado pelo fabricante, para melhor leitura do aparelho, que ao 
soprar o equipamento, a pessoas esteja com a mascará levemente levantada e 
não tampando a boco. 
Importante: o ato de soprar o equipamento não traz nenhum risco ao trabalhador. 
Após o sopro no equipamento, é de suma importância que a máscara seja 
colocada imediatamente e assim permanecer com os protocolos de saúde.

SE EU SOPRAR O BAFÔMETRO, AS PARTÍCULAS EXPELIDAS PODERÃO 
FICAR SUSPENSAS NO AR E CONSEQUENTEMENTE CONTAMINAR A 
PRÓXIMA PESSOA QUE VIR A  UTILIZAR O EQUIPAMENTO?  

Não. No campo das pesquisas, cientistas afirmam que as chances de se contrair 
Covid-19 ao ar livre são muito poucas, justificando que fora de ambientes 
fechados é possível a dispersão e diluição do vírus Sars-Cov-2. Segundo estudos, 
o vírus morre quando exposto à luz do sol ou raios ultravioleta. Sua camada 
protetora, feita de gordura, derrete. Da mesma forma que a água e o sabão nos 
livram de uma contaminação. 
O vento ajudaria a evaporar os perdigotos, que são as gotículas de saliva, 
visíveis e invisíveis, lançadas ao ar quando espirramos, tossimos ou falamos.

APÓS O USO DO ETILOTESTE, ELES SÃO HIGIENIZADOS?

Sim. Entre o uso de uma pessoa para outra, o equipamento é higienizado pela 
equipe de Portocel, que fica pronto para a utilização do próximo trabalhador.

DURANTE O USO DO EQUIPAMENTO, TENHO QUE MANTER O 
DISTANCIAMENTO DE 2 METROS DAS OUTRAS PESSOAS? 

Sim. O protocolo deverá ser seguido em todo momento. O distanciamento entre 
pessoas é obrigatório em Portocel. Respeite a sinalização vermelha demarcada 
no piso dos ambientes (portaria, refeitório e sanitários).

FUI SORTEADO, POSSO ESCOLHER O TIPO DE APARELHO A SER 
UTILIZADO (PASSIVO OU ATIVO)? 

Sim. Você poderá optar na realização do Etiloteste pelo modelo ativo com uso 
de canudos descartáveis ou o passível, em que é necessário somente soprar 
em direção ao equipamento. Ao optar pelo modelo passivo, caso identificado 
a presença de álcool, o trabalhador será encaminhado para a realização da 
contraprova no modelo ativo. 
Importante: existe limitação diária do uso do dispositivo ativo (canudos). 
Para melhorar o fluxo de pessoas na portaria, recomenda-se a utilização do 
modelo passivo (sopro).

Em caso de dúvidas não deixe de acionar sua liderança, gestores e 
lideranças sindicais. 
Estamos firmes em manter os protocolos de segurança de enfrentamento 
à  COVID-19 nos mais altos níveis de ações preventivas.
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