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CARACTERÍSTICAS
PORQUÊ SGS SMARTSENSE?
Em todo o mundo, as pessoas estão a 
implementar o SGS SmartSense para:
• Investigação de problemas conhecidos ou suspeitos de qualidade do ar, em 

ambientes internos e externos, incluindo: 

– Estudos de intrusão de vapor

– Estudo e monitorização de emissões fugitivas

• Complementar métodos de monitorização tradicionais e regulamentares definidos 
com dados de monitorização contínua das condições do local. 

• Captura remota e automática de amostras físicas para análise em laboratório 
com base em tendências de dados contínuas, quando combinadas com o SGS 
SmartSampler.

• Fornecer uma rede hiperlocal de pontos de monitorização numa área urbana para 
avaliações em tempo real da qualidade do ar nos programas Smart Cities.

CARACTERÍSTICAS CHAVE

• Monitorização contínua com leituras 
a cada minuto

• Configuração de parâmetros 
personalizáveis – é possível 
selecionar até seis parâmetros 
de qualidade do ar, para além de 
temperatura, humidade e pressão 

• Capacidade de integrar dados do 
SGS SmartSense em aplicações de 
terceiros com feed de dados API

• Captura de amostras de validação 
para análises em laboratório com 
o SGS SmartSampler, um sistema 
integrado de iniciação de amostras

ESPECIFICAÇÕES DO SENSOR 1

PARÂMETRO UNIDADE DE EXIBIÇÃO ALCANCE DA MEDIÇÃO PRECISÃO TIPO DE SENSOR

Temperatura ºC ou ºF -15 – 50ºC ± 0,2 ºC –

Humidade % 0 – 100% ± 0,04 % –

Pressão hPa 950 – 1050 hPA 1 hPa –

Partículas (PM1, PM2.5, PM10) µg/m3 1 – 3000 µg/m3 4 µg/m3 Ótico

Dióxido de Nitrogénio ppb or µg/m3 0 – 5 ppm 10 ppb Eletroquímico

Dióxido de Enxofre ppb or µg/m3 0 – 5 ppm 10 ppb Eletroquímico

Ozono ppb or µg/m3 0 – 5 ppm 6 ppb Eletroquímico

Dióxido de Carbono ppm 0 – 5000 ppm 40 ppb Infravermelho não dispersivo

Monoxido de Carbono ppm 0 – 50 ppm 10 ppb Eletroquímico

Sulfeto de Hidrogénio ppb ou µg/m3 0 – 20 ppm 50 ppb Eletroquímico

Óxido Nitrico (NO) ppb ou µg/m3 0 – 5 ppm 10 ppb Eletroquímico

Hidrógénio (H2) ppb ou µg/m3 0 – 150 ppm 600 ppb Eletroquímico

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) ppb 0 – 20 ppm 20 ppb Detector de fotoionização  (10.6 
eV)

MONITORIZAÇÃO E AMOSTRAGEM REMOTAS  
EM TEMPO REAL, EM QUALQUER LUGAR

RECURSOS DA PLATAFORMA NA CLOUD

• Acesso, verificação de tendências, comparação e possibilidade de exportação de dados do dispositivo, através de um 
dashboard online dedicado ao SGS SmartSense.

• Visualização, em tempo real, da localização do dispositivo no mapa e dos dados mais recentes.

• Criação de notificações pessoais por email e mensagem de texto para sinalizar quando determinados dispositivos excederem 
certos limites de parâmetros de qualidade do ar. 

• Monitorização e ativação da colheita de amostras quando o dispositivo está emparelhado com o SGS SmartSampler.

OPÇÕES DE POTÊNCIA

• A Fonte de alimentação principal  (100-240 
V 50/60 Hz)

• Bateria externa

• Painel solar

• Colunas de iluminação pública 

COMUNICAÇÕES

• Ethernet

• Conexão Wi-Fi direta

• Módulo interno para cartão SIM 

• Hotspot externo 3G/4G

• Redes IoT (LoRaWan, Zigbee, Sigfox, etc.)

1. Especificações são garantidas desde que os sensores sejam calibrados pelas recomendações do fornecedor.
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RISCO

CONFORMIDADE

AS NOSSAS SOLUÇÕES 
EHS AJUDAM 
OS DECISORES A  
ACRESCENTAR 
VALOR A LONGO 
PRAZO – AGORA.                              
DESSA FORMA 
PODEMOS                       
FOCAR-NOS EM 
GRANDES SONHOS, 
AMBIÇÕES E PLANOS 
PARA O FUTURO.



PROBLEMA

Queixas de odores de hidrocarbonetos 

em lojas de postos de combustível, com a 

canalização de esgoto identificada como uma 

potencial causa. As inspeções anteriores no 

local não entraram em linha de conta com o 

evento do odor, e a instalação do Detetor de 

Fotoionização (PID) não conseguiu distinguir 

entre possíveis eventos de vapor e horários 

regulares de limpeza.

SOLUÇÃO

Instalação da unidade SGS SmartSense com 

SGS SmartSampler durante um mês. Definição 

do nível de Compostos Orgânicos Voláteis 

superior a 600 ppb, no qual é enviado alerta 

de e-mail a um engenheiro que analisa os 

dados on-line, confirma com os colaboradores 

da loja que a limpeza não está a ocorrer e 

seguidamente ativa, de forma remota, uma 

amostra de validação.

RESULTADO

Três amostras de validação recolhidas para 

análise laboratorial durante o mês, e

todas indicam claramente que estão presentes 

vapores relacionados com hidrocarbonetos. 

Confirmação de que a intrusão de vapor está 

a ocorrer e progressão para um plano de ação 

corretivo. 

SGS SMARTSENSE E  
SGS SMARTSAMPLER
O SmartSense pode ser combinado com o SGS 
SmartSampler para capturar amostras de validação para 
análise laboratorial. 
A amostragem é iniciada automaticamente, com base em ocorrências ao nível da qualidade
do ar (por exemplo, concentrações acima do limiar), ou pode ser ativada remotamente por
um engenheiro especialista.

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

• O SGS SmartSampler pode ser configurado para:

– Recolher uma amostra de ar instantânea com Summa Canister

– Iniciar um sistema de pulsão para recolher uma amostra
em momentos específicos

• Os níveis de ativação da recolha de amostra podem ser definidos 
para vários parâmetros e durações ponderadas – por exemplo, 
recolher uma amostra quando a concentração exceder os 1000 ppm
durante 30 minutos

• As amostras podem ser iniciadas:

– Automaticamente com base no critério pré-definido

– Após a autorização do cliente – o sistema envia um email ao cliente quando
critérios de limite são atingindos, o cliente acede ao dashboard, visualiza os dados
em tempo real e pode acionar a recolha da amostra remotamente

• As amostras podem ser recolhidas por um técnico da SGS local, com a reposição de novos meios de
amostragem, e as amostras são enviadas para um laboratório da SGS sob um padrão CoC

CASO DE ESTUDO SGS SMARTSENSE
Investigação de potencial intrusão de vapores



O NOSSO VALOR                       
PARA A SOCIEDADE 

Ao dar resposta a drivers globais, os nossos serviços 
acrescentam valor significativo aos nossos clientes e 
stakeholders, para que estes possam acrescentar 
valor exponencial aos seus. Fazemo-lo potenciando 
uma tomada de decisão mais inteligente a longo prazo 
em todas as cadeias de fornecimento.

Presentes em todas as regiões do mundo, 
fornecemos soluções inovadoras para todas as partes 
da indústria. A nossa rede dedicada de escritórios 
a nível global é altamente flexível e focada em 
satisfazer as necessidades dos nossos clientes, 
independentemente da dimensão do projeto.

Ganhámos uma série de prémios pelo nosso próprio 
desempenho de sustentabilidade, uma vez que 
pretendemos liderar pelo exemplo e demonstrar 
a nossa profunda convicção de que o sucesso 
empresarial e a criação de valor para a sociedade 
andam de mãos dadas.

Podemos ajudá-lo a alcançar esta dupla 
transformação positiva, dando-lhe uma 
vantagem competitiva e ajudando-o a chegar 
e permanecer na Zona de Sucesso.

PARA SABER MAIS SOBRE OS SERVIÇOS DE AMBIENTE, 
SAÚDE E SEGURANÇA DA SGS
VISITE WWW.SGS.PT
OU CONTACTAR: 808 200 747  |  PT.INFO@SGS.COM 

OPERAR NA ZONA DE SUCESSO



ZONA DE SUCESSO

ENCERRAMENTO

INCIDENTE

RISCO

CONFORMIDADE

AS NOSSAS SOLUÇÕES 
SMARTSENSE 
AJUDAM OS SEUS  
NEGÓCIOS, CLIENTES 
E COLABORADORES  
A OPERAR E
MANTER-SE NA                 
ZONA DE SUCESSO. 



WWW.SGS.PT          
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