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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO  

 

Os equipamentos elétricos, por sua própria natureza, podem se constituir em fontes 

de ignição quando operando em uma atmosfera potencialmente explosiva. Essa fonte de 

ignição pode ser ocasionada quer seja pelo centelhamento normal nos seus contatos, devido 

a abertura e fechamento, ou ainda por apresentarem temperatura elevada, podendo ser 

intencional (para atender a uma função própria do equipamento) ou provocada por correntes 

de defeito.  

Conforme a NBR IEC 60079-10-1:2018, atmosfera explosiva é aquele volume no 

qual existe uma proporção de algum composto inflamável, como um gás, vapor, névoa ou 

particulado em suspensão, que está ali presente na proporção ideal, tal que uma fonte possa 

causar a ignição e haver uma explosão  

Os equipamentos elétricos que operam nestes ambientes devem possuir 

características essenciais para operação em atmosferas explosivas, com o mínimo de risco 

de causar a ignição da atmosfera que pode estar presente no ambiente onde se encontra 

instalado.  

De acordo com JORDÃO (2008), existem diversas técnicas construtivas que são 

aplicadas de forma a reduzir o risco de incêndio ou explosão, provocado por sua operação. 

Por isso, a solução é prover meios para que a instalação elétrica industrial possa cumprir seu 

papel sem se constituir em risco elevado para a segurança. 

Além disso, todo equipamento para uso em atmosfera explosiva1 deve ser adequado 

para uso industrial e de acordo com as exigências da NBR IEC 60079-0:2013, exceto quando 

as exigências são modificadas por normas específicas do respectivo tipo de proteção. 

                                                      
1 Uma atmosfera é considerada explosiva quando substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor, névoa ou 

poeiras combustíveis são liberadas na atmosfera e misturadas com oxigênio em uma proporção tal que poderá 

ser inflamada por uma fonte de ignição, de acordo com SILVA (2016). 
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1.2 PROPOSTA 

 

Este trabalho é um estudo baseado nas normas referentes aos equipamentos elétricos 

que operam em atmosfera explosiva e área classificada. A proposta é, reunir as diretrizes 

necessárias para classificar modos de operação, características de instalação e levantamento 

geral de aspectos construtivos e operacionais. 

 

 

 1.3 RELEVÂNCIA E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

De acordo com TOLMASQUIM et al. (2007) o Brasil pode ser considerado como 

uma das nações com maior espaço para o crescimento da demanda de energia, ocorrendo o 

interesse de diversas companhias do setor energético para investir na produção e exploração 

das bacias de petróleo e gás, bem como na distribuição de energia elétrica e gás natural. 

O gás natural produzido no Brasil é predominantemente de origem associada ao 

petróleo e se destina a diversos mercados de consumo, sendo os principais, a geração de 

energia termelétrica e os segmentos industriais. Além disso, uma vez produzido, o gás 

natural se distribui entre diversos setores de consumo, com fins energéticos e não-

energéticos: utilizado como matéria-prima nas indústrias petroquímica (plásticos, tintas, 

fibras sintéticas e borracha) e de fertilizantes - ureia, amônia e seus derivados), veicular, 

comércio, serviços, domicílios etc.  

Segundo a ANP - Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a 

produção de gás natural vem aumentando anualmente. Além disso, de acordo com SILVA, 

D. (2018) há tendência de se adicionar hidrogênio, proveniente de fontes alternativas de 

energia, ao gás natural, de forma a não impactar negativamente a combustão nos 

equipamentos industriais e domésticos, proporcionando a integração de setores de energia.  

 Dessa forma, os cuidados para uma correta seleção de equipamentos elétricos em 

áreas de atmosfera explosiva ganham uma atenção especial. Sabe-se que a energia necessária 

para causar a ignição de uma atmosfera explosiva é, em geral, muito pequena. Sabe-se 

também que a quantidade de energia elétrica usual na indústria para fins de acionamentos, 
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iluminação, controle, automação etc. é, geralmente, superior ao mínimo necessário para 

provocar incêndios ou explosões de riscos letais 

Portanto, é fundamental o estudo das normas nacionais e internacionais quando o 

assunto é atmosfera explosiva. O emprego de uma normalização técnica passou a ser uma 

premissa para todos os profissionais responsáveis pela elaboração de projetos, especificação 

de equipamentos, componentes e gerenciamento de riscos.  

 

1.4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Nesta Seção, serão classificadas a metodologia e as etapas da pesquisa realizada para 

a elaboração deste trabalho. 

 

1.4.1 Delineamento da pesquisa 

 

O presente estudo visa a discussão do conceito de áreas classificadas e equipamentos 

elétricos destinados às atmosferas explosivas. Serão abordadas as práticas que preservam a 

integridade do equipamento para sua correta operação, além disso, será tratada de que forma 

ocorre a classificação dos equipamentos, quais tipos e níveis de proteção. Portanto, antes da 

confecção do trabalho, foi feita uma revisão bibliográfica visando a compreensão completa 

do tema, abordando os seguintes tópicos: 

● Classificação de áreas 

● Tipos de proteção de equipamentos elétricos  

● Aspectos construtivos e aspectos de segurança envolvendo equipamentos Ex 
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1.4.2 Conceito e classificações de pesquisa 

 

As pesquisas podem ser classificadas conforme vários critérios. Segundo SILVA e 

MENEZES (2005), as pesquisas podem ser classificadas quanto à natureza em: 

● Pesquisa básica, aquela que tem o objetivo de gerar conhecimentos novos úteis 

para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista.  

● Pesquisa aplicada, com o objetivo de gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigidos à solução de problemas específicos.  

Esta pesquisa pode ser caracterizada como aplicada, pois possui como finalidade 

analisar e comparar critérios práticos utilizados pelas empresas que utilizam tais 

equipamentos. 

Conforme GIL (1991), quanto aos objetivos uma pesquisa pode ser: 

● Exploratória: visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas 

a torná-lo explícito. Assume, em geral, as formas de Pesquisas Bibliográficas e Estudos de 

Caso. 

● Descritiva: visa descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Assume, em geral, a forma de 

Levantamento. 

● Explicativa: visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a razão, 

o porquê das coisas.  

De acordo com essa classificação, este estudo é considerado exploratório, visando 

a análise de um tema pouco disseminado. 

De acordo com GIL (1991), do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa 

pode ser: 

● Pesquisa bibliográfica: quando elaborada a partir de material já publicado, 

constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material 

disponibilizado na Internet. 
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● Pesquisa documental: quando elaborada a partir de materiais que não receberam 

tratamento analítico. 

● Pesquisa experimental: quando se determina um objeto de estudo, selecionam-

se as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definem-se as formas de controle e de 

observação dos efeitos que a variável produz no objeto. 

● Levantamento: quando a pesquisa envolve a interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer. 

● Estudo de caso: quando envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. 

● Pesquisa ex post facto: quando o ‘experimento’ se realiza depois dos fatos. 

● Pesquisa ação: quando concebida e realizada em estreita associação com uma 

ação ou com a resolução de um problema coletivo.  

● Pesquisa participante: quando se desenvolve a partir da interação entre 

pesquisadores e membros das situações investigadas. 

Quanto à forma de abordagem do problema, SILVA e MENEZES (2005) afirmam 

que uma pesquisa pode ser: 

● Quantitativa: considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir 

em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las.  

● Qualitativa: há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito. A 

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de 

pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas.  

Com relação aos procedimentos técnicos essa pesquisa é bibliográfica. É 

bibliográfica por ter sido elaborada com base nas publicações técnicas sobre o assunto.  

Quanto à forma de abordagem, essa pesquisa é qualitativa, pois se baseia na 

interpretação e análise dos critérios pesquisados. 

A pesquisa deste TCC foi caracterizada pela análise de normas ABNT IEC NBR a 

respeito da seleção de equipamentos elétricos em atmosferas explosivas e classificação de 

áreas. Também foram consultados livro, artigos técnicos, publicações, bem como acesso as 

normas pertinentes ao assunto. 
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Dessa forma, quanto a sua finalidade, pode-se afirmar que o estudo é uma pesquisa 

aplicada, uma vez que trata de questões reais, presentes nas plantas que operam com tais 

substâncias inflamáveis e com o objetivo de gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigidos à solução de problemas específicos. Também foi desenvolvido por meio de uma 

pesquisa exploratória, visando tornar o assunto familiar. Do ponto de vista dos 

procedimentos teóricos, este trabalho pode ser classificado como uma pesquisa 

bibliográfica, visto que foi elaborado a partir de materiais já publicados 

 

1.5 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo de conceitos ligados à classificação 

de áreas, projeto, montagem, inspeção, características e manutenção de equipamentos que 

operam em áreas classificadas com a possível presença de atmosferas explosivas. 

 

1.5.1 - Objetivo primário 

 

Esse TCC tem como objetivo primário o estudo de conceitos ligados à área 

classificada, proteções de equipamentos elétricos que operam em tais condições e suas 

aplicações no contexto de atmosferas explosivas, conceitos construtivos, dados 

característicos, detalhes de instalações, sempre em união com o quesito segurança. 

 

1.5.2 Objetivos secundários 

Expor as possíveis formas de proteção dos equipamentos Ex.2 sem comprometer a 

segurança da instalação, prevenindo falhas e defeito3. 

                                                      
2 Segundo SILVA (2016), Equipamentos Ex. são aqueles projetados e fabricados de acordo com normas 

específicas, de tal modo que não provoquem a ignição de uma atmosfera explosiva. Os equipamentos elétricos 

destinados ao uso em atmosferas explosivas são denominados equipamentos Ex.  
3 De acordo com a NBR5462:1994, falha é o término da capacidade de um item desempenhar a função requerida 

e defeito é qualquer desvio de uma característica de um item em relação aos seus objetivos. Em resumo, uma 

falha é a cessação total de operação de um equipamento, enquanto um defeito caracteriza-se pela degradação 

da capacidade operacional do equipamento, sem chegar à deterioração total.  
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Analisar, de modo criterioso, as normas referentes às instalações elétricas em atmosfera 

explosiva e os equipamentos que nela operam. 

 

1.6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Segundo a NBR IEC 60079-0:2013, é considerada área classificada o local na qual 

uma atmosfera explosiva está presente, ou pode estar presente, em quantidade tal que 

requeira precauções especiais para a construção, instalação, manutenção e utilização de 

equipamentos elétricos.   

No estudo de atmosfera explosiva, é necessário o conhecimento a respeito do 

comportamento das substâncias inflamáveis, em relação as suas propriedades físicas e 

químicas, principalmente quando submetidas a um processo de combustão. 

O foco deste trabalho é o uso das normas da série NBR IEC 60079-0:2013 para áreas 

classificadas com presença de gases ou vapores, no entanto falaremos brevemente sobre 

poeiras combustíveis, a fim de garantir uma operação segura de equipamentos elétricos 

reduzindo os riscos de explosão. 

Além disso, é necessário entender que a redução dos riscos em unidades que operam 

ou produzem estas substâncias inflamáveis vai além do estudo das normas para atmosferas 

explosivas, detalhadas neste trabalho. Devem-se incluir também melhorias organizacionais 

de operação, como procedimentos padronizados de inspeção e manutenção de instalações 

elétricas para atmosferas explosivas de acordo com a norma, evitando decisões somente 

baseadas no conhecimento adquirido. 

 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. No Capítulo 1 - Introdução é 

realizada uma breve apresentação do tema, explicitando os objetivos propostos bem como a 
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importância do estudo. Também são detalhadas as limitações acerca do tema proposto, com 

a definição dos aspectos que não abrangem o escopo deste trabalho. 

No Capítulo 2 é apresentado o referencial teórico. É introduzida neste capítulo uma 

série de referências ao tema de áreas classificadas, com objetivo de criar um plano de 

sustentação argumentativa sobre o tema a ser abordado, seguida por uma ideia de avaliação 

de grau de risco4 do local onde se encontra esta atmosfera. Também são expostas diferentes 

características das substâncias inflamáveis que são encontradas em tais atmosferas. 

Os critérios para classificação de atmosferas explosivas e de seleção de equipamentos 

elétricos em áreas classificadas são descritos no Capítulo 3. O emprego de normas brasileiras 

baseadas nas internacionais da série NBR IEC 60079 permite avaliar e estabelecer métodos 

para a instalação segura desses equipamentos em áreas perigosas. 

O Capítulo 4 apresenta conceitos a respeito dos tipos de proteção que os 

equipamentos elétricos devem possuir, através da descrição dos aspectos fundamentais para 

garantia de uma operação segura dos equipamentos elétricos Ex. Expõe também  

configurações típicas de instalação elétricas em áreas classificadas, tipos de certificação, 

inspeção e graus de inspeção, ilustrando as ações tomadas para identificar o problema, 

analisar as evidências, desenvolver argumentos lógicos e avaliar para optar pela melhor 

solução. 

No Capítulo 5 é realizada uma discussão acerca do trabalho, as conclusões finais e 

sugestões para trabalhos futuros. 

O TCC se encerra com a apresentação das Referências Bibliográficas. 

 

 

 

 

                                                      
4 Grau de risco significa identificar o tipo de substância inflamável que pode estar presente, contemplando a 

identificação das fontes de risco, isto é, as partes do equipamento de processo onde existe a probabilidade de 

liberação de material inflamável para o meio externo e a máxima temperatura superficial e a delimitação do 

volume de influência que essas fontes de risco apresentam para o local. 
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CAPÍTULO 2 - CARACTERÍSTICAS DAS ÁREAS CLASSIFICADAS 

 

2.1 INTRODUÇÃO A ÁREAS CLASSIFICADAS 

 

Para que se inicie uma explosão, são necessários três elementos: oxigênio, 

combustível e fonte de ignição, conforme a Figura 2.1 nos mostra, quando presente juntos 

haverá uma explosão. 

 

 

Figura 2.1 - Triângulo do fogo. 

Fonte: SILVA (2016). 

 

Conforme a NBR IEC 60079-0:2013, uma vez o oxigênio já presente com proporção 

em torno de 21% uma atmosfera rica em O2, faltando agora reunir apenas mais dois itens 

para que se produza uma explosão. É importante ressaltar que uma centelha não é essencial 

para se ignizar uma atmosfera desse tipo. Por exemplo, a superfície de algum equipamento 

elétrico pode ter uma elevação de temperatura da sua superfície de contato e atingir a 

temperatura de ignição5 do gás ali presente, por exemplo. 

Equipamentos elétricos, por sua natureza, podem se tornar fontes de ignição. 

Algumas vezes por centelhamento normal de operação, devido à abertura/fechamento dos 

seus contatos, ou ainda por apresentarem temperatura elevada, por exemplo, capaz de atingir 

                                                      
5 Temperatura de ignição: de acordo com a IEC 60079:2013, é temperatura mais baixa de uma superfície 

aquecida, na qual, sob condições especificadas, ocorre a ignição de uma substância inflamável na forma de 

mistura de gás ou vapor com o ar. 
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a temperatura de ignição do combustível presente naquela atmosfera, em formas de névoa 

ou gás. 

Esta temperatura, por sua vez, pode ser uma característica normal de operação do 

equipamento ou ser provocado por falhas, como: curtos-circuitos, sobrecargas, 

contaminação, deterioração ou danificação do isolamento etc. 

 O valor de energia necessária para ignizar uma atmosfera é muito baixo, comparando 

com os valores usuais na indústria para fins de acionamento, controle, iluminação etc., que 

são superiores à energia de ignição6 da atmosfera circundante. 

 Por isso, a solução é promover meios para a instalação elétrica, indispensável na 

indústria, não ser fator preocupante, na visão da segurança. 

 Os equipamentos elétricos devem possuir características essenciais para operação em 

atmosferas explosivas, com o mínimo de risco de causar a ignição da atmosfera que ali pode 

estar presente no ambiente onde está instalado. Existem diversas técnicas construtivas que 

são aplicadas de forma a reduzir o risco de incêndio ou explosão, provocado por sua 

operação. 

 Estas medidas construtivas são aplicadas aos equipamentos visando à eliminação de, 

pelo menos, um dos elementos do triângulo do fogo. Por exemplo, pode-se preencher o 

espaço vazio no interior de um invólucro com um meio inerte, como óleo, areia ou resina 

fazendo com que não haja ar suficiente para a formação de mistura explosiva. Na Figura 2.2 

pode-se ver um exemplo de uma planta de compressão de gás. 

 

 

                                                      
6 Energia de ignição: energia, em Joules (J), necessária para ignitar a atmosfera explosiva presente naquele 

ambiente. 
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Figura 2.2 - Mapa de classificação de área de uma unidade de compressão de gás  

Fonte: NBR IEC 60079–10-1:2018 
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Todo equipamento para uso em atmosfera explosiva deve ser adequado para serviço 

industrial e estar de acordo com as exigências da NBR IEC 60079- 0:2013. 

A utilização destes equipamentos e acessórios está condicionada à apresentação do 

certificado de conformidade para aplicação em instalações Ex de acordo com empresas 

certificadoras que atuam em território nacional. Além disso, existem diversas normas 

regulamentadoras do antigo Ministério do Trabalho7. A NR-108 é a norma específica para 

serviços com eletricidade, direta e indiretamente, que nos mostra os requisitos de segurança 

dos equipamentos. Toda a instalação, operação e manutenção destas áreas devem ser 

realizadas apenas por profissional qualificado com conhecimentos comprovados sobre o 

assunto, isto está no item 10.8.8.4 da NR-10, que recomenda: “Os trabalhos em áreas 

classificadas devem ser precedidos de treinamento específico de acordo com risco 

envolvido”. 

Quanto ao local de instalação, é necessário efetuar uma análise de diversos fatores 

que possibilitarão uma avaliação do grau de risco desse local e da sua delimitação, no caso 

a área classificada em questão. Essa avaliação é realizada considerando, principalmente: 

a) Tipo de substância inflamável - gás, vapor, névoa ou poeira combustível. 

b) Características destas substâncias - temperatura de ignição, ponto de fulgor, 

limites de explosividade (Seção 2.4), energia mínima de ignição, densidade etc. 

c) Condições ambientais - ventilação, temperatura ambiente, altitude etc. 

d) Características e condições ambientais dos equipamentos de processo - 

compressores, bombas, vasos de pressão, tanques etc. 

Avaliar o grau de risco significa identificar o tipo de substância inflamável que pode 

estar presente, contemplando a identificação das fontes de risco, isto é, as partes do 

equipamento de processo onde existe a probabilidade de liberação de material inflamável 

para o meio externo, a máxima temperatura superficial e a delimitação do volume de 

                                                      
7 Ministério do Trabalho foi um ministério do governo do Brasil, extinto durante o governo Jair Bolsonaro, 

tendo suas atribuições divididas entre o Ministério da Economia, o Ministério da Cidadania e o Ministério da 

Justiça e Segurança Pública. Em 1º de janeiro de 2019 foi extinto oficialmente, tornando uma secretaria especial 

do Ministério da Economia. 
8 É uma norma regulamentadora que tem como objetivo estabelecer os requisitos e condições mínimas para 

implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos 

trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. 
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influência que essas fontes de risco apresentam para o local. Esse volume, comumente 

chamado de área, na verdade indica um espaço tridimensional, dentro do qual existe a 

probabilidade de se encontrar a mistura explosiva. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS  

 

Se um material inflamável for liberado, é importante saber se ele vai subir ou descer 

na atmosfera. Os diferentes materiais são comparados com o ar e recebem um número que 

indica sua densidade relativa com o ar. Como o ar é a referência, sua densidade é referencial 

de valor igual a 1. Sendo assim, os materiais com densidade relativa menor do que 1, são 

mais leves que o ar e vão subir na atmosfera; do modo contrário, descerão na atmosfera 

aqueles cuja densidade relativa é maior do que 1. Na Tabela 2.1 encontram-se as densidades 

relativa de algumas substâncias inflamáveis. 

 Este conhecimento é muito importante, pois facilita a instalação dos sensores de gás, 

quando necessário, e influencia a delimitação do volume de risco da área classificada. 

Tabela 2.1 - Densidade relativa de algumas substâncias inflamáveis 

 

Substância 
Densidade 

Relativa 

Ar 1 

Metano CH4 0,55 

Benzeno C6H6 2,7 

Éter Etílico (C2H5)2O 2,55 

Álcool Etílico C2H5OH 1,59 

Dissulfeto de Carbono CS2 2,64 

Hidrogênio H2 0,07 

Acetileno C2H2 0,91 

Óleo Diesel 7 

 

Fonte: IEC NBR 60079 
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2.3 PONTO DE FULGOR OU FLASH POINT 

 

Segundo SILVA (2016), ponto de fulgor é a menor temperatura na qual um líquido 

libera vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável. Na Tabela 2.2 

pode-se ver o ponto de fulgor de algumas substâncias. 

Quando a temperatura do líquido atinge o ponto de fulgor, a pequena quantidade de 

vapor formada, pode ser inflamada na forma de uma chama rápida, denominada flash, que 

extingue, uma vez que a temperatura do líquido não é bastante elevada para manter a 

combustão. 

É uma característica importante, pois ela define se a área será classificada ou não. 

 

Tabela 2.2 - Ponto de fulgor de algumas substâncias 
 

Substância Ponto de fulgor (°C) 

Benzeno C6H6 -11 

Éter Etílico (C2H5)2O -40 

Álcool Etílico C2H5OH 12 

Dissulfeto de Carbono CS2 -30 

Hidrogênio H2 -256 

Acetileno C2H2 -82 

Óleo Diesel 55 

 

Fonte: SILVA (2016). 
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2.4 LIMITES DE EXPLOSIVIDADE 

 

Conforme JORDÃO (2008), o processo de evaporação de um líquido inflamável com 

a formação de uma mistura acima da superfície do líquido acontece em fases diferentes de 

concentração. Estes parâmetros podem ser: 

 

2.4.1 Limite Inferior de Explosividade (LIE) 

 

É a mínima concentração na qual uma mistura se torna inflamável, e a temperatura a 

ela associada é chamada ponto inferior de explosividade. Ou seja, é a menor concentração 

na atmosfera de substâncias inflamáveis, abaixo da qual uma atmosfera explosiva não pode 

ser formada.  

2.4.2 Limite Superior de Explosividade (LSE) 

 

É a alta concentração de gases e vapores, e a temperatura a ela associada é chamada 

de ponto superior de explosividade. 

A Tabela 2.3 mostra alguns valores característicos de limites de explosividade para 

determinados materiais. 

Tabela 2.3 - Limites de explosividade de algumas substâncias 

 

Substância 
LIE 

(% em Volume) 

LSE 

(% em Volume) 

Metano CH4 5 15 

Benzeno C6H6 1,2 8 

Éter Etílico 

(C2H5)2O 
1,7 36 

Álcool Etílico 

C2H5OH 
3,5 15 

Dissulfeto de 

Carbono CS2 
1 60 

Hidrogênio H2 4 75,6 

Acetileno C2H2 1,5 82 
 

Fonte: SILVA (2016). 
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2.4.3 Faixa de Explosividade (FE) 

 

É o intervalo entre o LIE e o LSE que geralmente é expresso à 20 o C e na pressão de 

1 bar. Substâncias que apresentam ampla faixa de explosividade apresentam maior risco, 

quando comparadas com outras que possuem faixa de explosividade menor, pois no caso de 

liberação para a atmosfera, o período que irá permanecer como mistura explosiva será tanto 

maior quanto maior for a faixa de explosividade da substância. 

 

2.5 TEMPERATURA DE IGNIÇÃO 

 

É a temperatura na qual ocorre a ignição espontânea da substância inflamável, sem 

que para isso seja necessária a presença de uma chama ou centelha. O material inflamável 

queima espontaneamente. 

É um importante parâmetro, pois muitos processos industriais e equipamentos 

elétricos geram calor. Uma seleção cuidadosa dos equipamentos elétricos para uma 

determinada área assegura que a temperatura de superfície produzida pelo equipamento não 

exceda a temperatura de ignição da atmosfera inflamável que pode estar presente em torno 

do equipamento. 

Foram indicadas, pela NBR IEC 60079-0:2013, seis classes de temperaturas das 

substâncias que podem estar presentes no ambiente, com vista a minimizar o risco de 

ignição, são elas T1, T2, T3, T4, T5 e T6. 

 

2.6 POEIRAS COMBUSTÍVEIS  

 

As indústrias onde se manipulam ou processam produtos inflamáveis na forma de 

poeira como, por exemplo, alimentícia, farmacêutica, têxtil, madeira e metais, necessitam 
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de cuidados especiais em suas instalações elétricas e/ou de instrumentação, principalmente 

se estes materiais, por força do processo, assumem dimensões de ordem de µm. 

Estas partículas, quando misturadas com o ar, formam uma mistura e podem sofrer 

uma ignição com consequências similares as misturas de ar/gás inflamável. Além da 

probabilidade de formação da mistura explosiva devido a suspensão das partículas, estas 

poeiras podem se acumular sobre superfícies quentes havendo a possibilidade de ignição 

desse particulado acumulado. Quanto menor for esse particulado, mais violenta será a 

explosão resultante e menor será a energia mínima para ignizar a mistura explosiva. 

Há situações apontadas, conforme SILVA (2016), como críticas e são aquelas ligadas 

a armazéns e silos de armazenamento de grãos, em especial, em pontos de transferência, nos 

quais não há a captação de particulado. 

Existe pouca diferença em relação aos procedimentos para classificação de área 

devido à presença de gases, vapores ou poeiras combustíveis. 

As temperaturas de ignição para poeiras combustíveis em forma de nuvens, 

geralmente, são menores que 250 o C, porém, a energia mínima de ignição9 está na ordem de 

1500 mJ. Portanto, o risco de ignição está na ordem de 1500 mJ.  

Sendo assim, o risco de ignição proveniente de superfícies quentes é bem maior em 

relação ao risco de ignição proveniente de arcos e centelhas. 

Assim como gases e vapores inflamáveis, poeiras combustíveis também possuem 

uma faixa de concentração com o ar, dentro da qual ocorre a ignição da mistura na presença 

de uma fonte de ignição. Os valores de limite inferior e superior de explosividade, neste 

caso, são expressos em g/m3. Geralmente o limite inferior de explosividade das poeiras 

industriais encontrasse na faixa de 20 a 60 g/m3 e são esses valores que importam na prática, 

conforme JORDÃO (2008). 

Estas poeiras podem ser ignizadas quer seja por sua suspensão no ar, em forma de 

nuvens, ou ainda pela formação de camadas sobre superfícies aquecidas. Ao acumularem-se 

sob superfícies aquecidas, as poeiras combustíveis começam a desidratar, iniciando um 

                                                      
9 Energia mínima de ignição: é a energia mínima para ignitar uma atmosfera que poderá estar presente no 

ambiente.  
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processo de combustão passiva (ou combustão sem chama), de acordo com JORDÃO 

(2008). Se ocorrer uma movimentação de ar nas proximidades desse processo, poderá surgir 

uma chama, gerando uma onda de choque e iniciando um incêndio. Esta onda de choque 

poderá levantar mais poeira, depositada em outros locais, formando assim, novas nuvens 

que também explodirão e assim sucessivamente. 

Nas condições de ensaio são assumidas, como piores casos, camadas de poeira de 

apenas 5 mm de espessura. Portanto devem ser tomadas medidas para minimizá-las como, 

por exemplo trocar as posições de equipamentos e exaustão no local. 

Assumem-se como fatores críticos devido às poeiras combustíveis, as seguintes 

situações:  

● As camadas de poeira não são diluídas por ventilação ou difusão após o vazamento 

ter cessado. 

● A ventilação pode aumentar o risco resultante aumento da extensão devido à 

criação de mais nuvens. 

● As camadas de poeira depositadas podem criar um risco cumulativo. 

● A camada de poeira pode sofrer turbulência por conta das movimentações 

veículos, pessoas e equipamentos. 

 

Na Tabela 2.4, encontram-se os valores de energia, comparados com a de uma 

centelha, em Joules (J), que, por exemplo, poderia causar a ignição de uma nuvem de poeira 

originada nas inúmeras substâncias processadas na indústria. 

 
Tabela 2.4 - Características de poeiras combustíveis 

 

Substância 

Temperatura de ignição (°C) Energia para 

ignição de 

nuvem 

(Joule) 

LIE - Limite 

inferior de 

explosividade 

(g/m3) 
Nuvem Camada 

Celulose A 410 300 0,04 450 

Fécula comestível 

de trigo  
689,5  - 0,025 450 

Fécula de milho 400 -  0,04 450 
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Substância 

Temperatura de ignição (°C) Energia para 

ignição de 

nuvem 

(Joule) 

LIE - Limite 

inferior de 

explosividade 

(g/m3) 
Nuvem Camada 

Serragem 470 260 0,04 350 

Licopódio 480 310 0,04 250 

 

Fonte: ANDRETTA (2011)  
 

Há grande similaridade nas atmosferas explosivas oriundas de gases e particulados 

em suspensão. O desenvolvimento da classificação de um volume é muito similar tanto para 

gases, poeiras e outras misturas explosivas. 

 

2.7 GASES E VAPORES TÓXICOS 

 

De acordo com TAN K-H e WANG T-L (2005) e TAYLOR (1996), os gases tóxicos 

podem ser classificados segundo seus efeitos em irritantes, asfixiantes simples e asfixiantes 

químicos. 

 

2.7.1 Gases irritantes 

 

De acordo com TAYLOR (1996), esses gases10 podem produzir efeitos irritantes no 

sistema respiratório, sendo que o principal risco e a localização primária de sintomas, 

dependem da sua solubilidade em água e da concentração da substância com as quais os 

indivíduos são expostos. Com isso, os gases irritantes são divididos em dois grupos 

principais baseados na sua solubilidade em água. 

 

                                                      
10 Substâncias de ação local que agridem o aparelho respiratório e os olhos, levam à inflamação tecidual, com 

risco de infecção secundária. São percebidos pelos seres humanos em concentrações baixas. 
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● Gases altamente solúveis - como amônia e cloro que são bem absorvidos pelo 

sistema respiratório e rapidamente produzem efeitos nas membranas mucosas dos 

olhos, nariz e garganta. 

● Gases menos solúveis - como fosfogênio (COCl2) e dióxido de nitrogênio (NO2), 

que são lentamente absorvidos pelo trato respiratório11 superior. 

 

2.7.2 Gases asfixiantes  

 

Segundo TAN K-H e WANG T-L (2005), os asfixiantes são classificados de acordo 

com seu mecanismo de ação tóxica. 

Asfixiantes simples são gases inertes, porém quando em altas concentrações em 

ambiente confinado, reduzem a disponibilidade de oxigênio: gases nobres, dióxido de 

carbono (CO2) metano, butano, propano e gás liquefeito de petróleo GLP. 

Asfixiantes químicos são substâncias que impedem a utilização bioquímica de 

oxigênio (O2) atuando no transporte de oxigênio pela hemoglobina12 e atrapalham o uso 

tecidual do oxigênio13. Por exemplo, monóxido de carbono (CO), cianeto e gás sulfídrico 

H2S. 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Em humanos, o trato respiratório é a parte da anatomia que possui relação com os processos da respiração, e 

é dividido em três segmentos: superior - nariz e passagens nasais, seios paranasais e garganta ou faringe; vias 

aéreas respiratórias - laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos; e inferior - a traqueia, os pulmões, os brônquios, 

os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. 
12 Hemoglobina: proteína existente no interior das hemácias (glóbulos vermelhos do sangue), no plasma e em 

certas plantas e cuja principal função é o transporte de oxigênio  
13 Oxigênio é um gás incolor, inodoro e insípido, pouco solúvel em água, fazendo-se presente na natureza sob 

a forma gasosa. Em temperatura ambiente, sua molécula é inerte e se encontra no estado gasoso. 
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CAPÍTULO 3 - CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS  

 

Classificar uma área de acordo com a substância que pode estar presente significa 

elaborar um mapa definindo um volume de risco dentro do qual pode ocorrer uma mistura 

explosiva. 

Um determinado espaço físico de uma instalação industrial pode ser uma área 

classificada ou uma área não classificada. 

- Área não classificada: onde uma atmosfera explosiva não está presente. 

- Área classificada: espaço no qual uma atmosfera explosiva está presente e é 

provável sua ocorrência exigindo precauções especiais para a construção, instalação e 

utilização de equipamentos elétricos. 

Sendo assim, áreas classificadas são todos aqueles espaços ou regiões volumétricas, 

onde há possibilidade de ocorrer a presença de gases e líquidos inflamáveis que poderão 

formar uma atmosfera explosiva, conforme SILVA (2016). 

Estas atmosferas podem surgir a partir de perfuração de poços de petróleo, testes de 

produção, em torno de equipamentos e instalações onde são processados ou produzidos 

gases e líquidos inflamáveis. 

De forma tradicional, o assunto classificação de áreas e instalações elétricas em 

atmosferas explosivas foi sempre da competência de engenheiros eletricistas por se tratar de 

quem introduz a fonte de ignição dos locais sujeitos à presença da mistura inflamável. 

Observando, atualmente, uma tendência de se realizar os planos de classificação de 

área com o envolvimento de todas as disciplinas contidas no contexto do equipamento ou na 

unidade de processo, quando em operação poderá formar uma atmosfera explosiva. Pode-se 

citar, como profissionais a serem envolvidos, engenheiros químicos, técnicos e engenheiros 

de segurança, engenheiros de produção e os engenheiros eletricistas. 
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3.2 ZONAS DE RISCO 

 

3.2.1 Para Gases 

 

Conforme a NBR IEC 60079-10-1:2016, os locais onde uma atmosfera explosiva 

está presente ou é provável sua ocorrência, são zonas geográficas, mas os limites entre cada 

uma delas não são rígidos. Uma zona pode ocorrer por diversos motivos. 

● Aquecimento dos produtos  

● Ventilação falha no local  

● Variações climáticas  

● Erro de manipulação 

Estas zonas representam. 

● A frequência da ocorrência: número de repetições que ocorreram o fato.  

● A duração de uma atmosfera explosiva: tempo que está atmosfera permaneceu 

presente. 

Estas informações auxiliam na seleção, aquisição e instalação adequada dos 

equipamentos. As regulamentações internacionais distinguem três categorias de zonas 

representando os riscos em termos de: probabilidade, frequência e duração da emissão. 

● Zona 0 - nesta zona uma atmosfera explosiva está continuamente presente ou 

presente com longos períodos, ou seja, frequentemente. 

● Zona 1 - Nesta zona é provável o aparecimento de uma atmosfera explosiva em 

operação normal da instalação, ou seja, ocasionalmente. 

● Zona 2 - Nesta zona não é provável o aparecimento de uma atmosfera explosiva 

operação normal e, se houver, que não seja frequente e existirá por um curto período 

de tempo, ou seja, raramente.  
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3.3 GRUPOS DOS GASES  

 

A classificação por grupo dos gases, baseia-se no grau de periculosidade dos 

materiais. No sistema IEC, as substâncias são divididas em três grupos. 

Grupo I - reservado para indústria da mineração. O gás característico é o grisu14. 

Grupo II - reservado para indústrias de superfície sejam elas exploração ou produção. 

Grupo III - locais com presença de poeira combustível e ponto final.  

O Grupo II divide-se em três subgrupos. 

● Grupo II A – ocorre em atmosferas explosivas prevalece os gases da família do 

propano ‘menos explosivos’.  

● Grupo II B - ocorre em atmosferas explosivas prevalecem os gases da família do 

etileno. 

● Grupo II C - ocorre em atmosferas explosivas onde prevalece os gases da família 

do hidrogênio e acetileno ‘mais explosivos’. 

Dois métodos têm sido usados para agrupar esses materiais inflamáveis de acordo 

com o grau de risco que ele representa quando inflamados. 

O primeiro método determina o MEI - Mínima Energia de Ignição (joule) para cada 

gás. Em termos de energia, o hidrogênio e acetileno são os gases mais facilmente ignizados 

e o propano é o gás de ignição mais difícil. 

O segundo determina o IMES - Interstício Máximo Experimental Seguro, que é a 

distância máxima que previne a ignição do gás para o meio exterior. Quanto mais perigoso 

o gás, menor o interstício (gap). 

 

 

                                                      
14 Conforme a IEC 60079–0:2013, grisu é uma mistura inflamável que ocorre naturalmente em minas 

subterrâneas. Consiste principalmente em metano, mas sempre contém pequenas quantidades de outros gases, 

como nitrogênio, dióxido de carbono e hidrogênio e, algumas vezes, etano e monóxido de carbono. Os termos 

‘grisu’ e ‘metano’ são utilizados frequentemente na prática de mineração. 
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O Grupo III se divide em três subgrupos. 

● Grupo III A - fibras combustíveis (algodão, sisal, fibras de madeira etc.). 

● Grupo III B - poeiras não condutoras, como farinha de trigo, celulose, milho etc.  

● Grupo III C - poeiras condutoras, como alumínio, ferro, carvão etc.  

 

3.4 CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 

 

3.4.1 Grupo dos gases  

 

Como os produtos inflamáveis têm características e graus de periculosidade 

diferentes, os equipamentos elétricos para áreas classificadas também foram divididos em 

três grupos, a fim de operarem com segurança nestas áreas. 

GRUPO I – operação em indústria de mineração, minas subterrâneas.  

GRUPO II - operação nas indústrias de superfície. 

GRUPO III - operação nas indústrias com presença de poeiras combustíveis. 

Alguns equipamentos atendem, concomitantemente, à aplicação aos Grupos II e III.  

A marcação de grupo e subgrupo é uma das considerações importantes durante 

processo de seleção de equipamentos a serem utilizados nas instalações em áreas 

classificadas. De posse desta informação, obtida na placa de certificação do equipamento, 

deve-se contemplar o tipo de equipamento indicado de acordo com ambiente que é 

destinado, conforme a Tabela 3.5. 

● Equipamentos marcados com o Grupo II A somente pode ser utilizado em área onde 

possa vir a ter a presença de gases do Grupo II A. 

● Equipamentos marcados com o Grupo II B, somente pode ser utilizado em área onde 

possa vir a presença de gases dos Grupos II B e II A. 

● Equipamentos marcados com o Grupo II C, pode ser utilizado em área que possua a 

presença de gases dos Grupos II C, II B e II A. 
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Tabela 3.5 - Grupos, tipos de operação e para quais gases são destinados 

 

Grupos Equipamentos Substâncias 

Grupo I 

Para operação em mineração 

subterrânea suscetíveis a 

exalação de grisu. 

Metano (grisu e pó de carvão) 

Grupo II A 

Para operação em instalações 

de superfície onde pode existir 

perigo devido ao grupo do 

propano. 

Acetona, acetaldeído, 

monóxido de carbono, álcool, 

amônia, benzeno, benzol, 

butano, gasolina, hexano, 

metano, nafta, gás natural, 

propano, vapores de vernizes. 

Grupo II B 

Para operação em instalações 

de superfície onde pode existir 

perigo devido ao grupo do 

etileno. 

Acroleína, óxido de eteno, 

butadieno, óxido de propileno, 

ciclopropano, éter etílico, 

etileno, sulfeto de hidrogênio. 

Grupo II C 

Para operação em instalações 

de superfície onde pode existir 

perigo devido aos grupos do 

hidrogênio e acetileno. 

Acetileno, hidrogênio e 

dissulfeto de carbono. 

 

Fonte: NBR IEC 60079 - 14:2016. 

 

Os equipamentos podem ser marcados para o Grupo II (xxx). Neste caso o (xxx) 

indica sua fórmula química ou nome do gás para o qual o equipamento foi projetado e 

aprovado em ensaios laboratoriais, por exemplo: Grupo II (H2). O mesmo conceito dos gases 

aplica-se à poeira, levando em conta os Grupos II A, II B e II C. 
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3.5 CLASSIFICAÇÃO DE TEMPERATURA DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 

 

Os equipamentos elétricos para áreas classificadas devem ser selecionados com 

devida consideração quanto à temperatura de ignição do gás, vapor ou poeiras inflamáveis 

que poderão estar presentes na atmosfera.  

 

Tabela 3.6 - Classe de temperatura de equipamentos 

 

Classe de Temperatura 
Temperatura Máxima de 

Superfície em °C 

T1 < 450  

T2 < 300  

T3 < 200  

T4 < 135  

T5 < 100  

T6 < 85  

 

Fonte: NBR IEC 60079 - 14:2016 

 

Na Tabela 3.6 encontra-se a marcação, presente nos equipamentos, que indica a faixa 

de temperatura que ele pode operar, de acordo com a temperatura de ignição do gás presente 

naquela área. Deve ser observado que a temperatura de superfície dos equipamentos elétricos 

deve ser inferior a mais baixa temperatura de ignição do gás ou vapor que pode estar presente 

na atmosfera onde o equipamento está ou será instalado. Caso esta condição não seja 

respeitada, o equipamento será considerado como fonte de ignição para o ambiente. 

Os equipamentos elétricos para atmosferas explosivas normalmente devem ser 

projetados para operação em temperaturas ambientes entre - 20 °C a + 40 °C. Neste caso, 

não é necessária a inclusão da faixa de temperatura na marcação do equipamento. 

Equipamentos que irão trabalhar em climas mais quentes como, por exemplo, em 

países do Oriente Médio, requerem temperatura de referência mais alta que 40 °C. Neste 

caso, aparecerá na marcação do equipamento a faixa de temperatura ambiente, por exemplo: 

- 20 °C a + 55 °C. 



27 

 

A classificação de temperatura da superfície do equipamento deve estar compatível 

com a temperatura de ignição do gás presente no ambiente e essa temperatura não pode ser 

ultrapassada.  

Para equipamentos a serem instalados em atmosferas explosivas com a presença de 

fibras e poeiras combustíveis, deverá ser especificada a temperatura máxima de superfície, 

calculada conforme a norma ABNT NBR IEC 60079-14 (2016).  

 

3.6 NÍVEL DE PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS – EPL  

 

O nível de proteção de equipamento é uma simbologia utilizada quando se refere à 

instalação em atmosferas explosivas. Segundo a NBR IEC 60079-0:2013, é baseado na 

probabilidade do equipamento se tornar uma fonte de ignição, variando de acordo com os 

diferentes tipos de atmosfera explosiva, como gás, poeira ou em minas, suscetível ao grisu. 

Para fins deste trabalho, somente serão detalhados os níveis para atmosferas de gás, 

classificados por meio de três códigos. Os equipamentos são marcados com a temperaturas 

de superfície, mostradas na Tabela 3.7. 

 

Tabela 3.7 - Níveis de proteção de equipamentos de acordo com a zona 

 

Zonas  
Níveis de Proteção de Equipamentos 

(EPL) 

0 Ga 

1 Ga ou Gb 

2 Ga, Gb ou Gc 

 

Fonte: NBR IEC 60079 – 0:2013 

 

O primeiro dos níveis, denominado como ‘Ga’, é caracterizado por um nível de 

proteção ‘muito alto’, que não o classifica como uma fonte de ignição em condições de 

operação normal, durante falhas previstas ou falhas raras. 
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O segundo, é designado como ‘Gb’. É um nível de proteção ‘alto’, que não o 

caracteriza como uma fonte de ignição em operação normal ou durante falhas previstas.  

E por fim, existe também o EPL do tipo ‘Gc’, nível de proteção ‘moderado’, que não 

é uma fonte de ignição em operação normal e que pode ter alguma proteção adicional para 

assegurar que esta permaneça como uma fonte de ignição inativa em caso de ocorrência 

regular prevista. 

Conforme NBR IEC 60079 - 14:2016, o EPL definido possibilita escolher o tipo de 

proteção adequado em relação a uma avaliação de risco (zonas e consequências) e não 

somente em função da classificação de áreas. Além disso, fornece a relação entre EPL e 

zonas, somente quando essas últimas são identificadas na documentação de classificação de 

áreas.  

Recentemente a marcação dos equipamentos por nível de proteção torna a sua seleção 

mais simples. Esta marcação relaciona a utilização dos equipamentos às zonas de risco e 

indica claramente o risco de ignição inerente do equipamento, independentemente do tipo 

de proteção a ser utilizado. Ela se dá através de duas letras.  

Primeira letra: se refere ao local da instalação. 

● M – Para instalação em minas de carvão, subterrâneas, sujeitas a gás metano. 

● G – Para instalação em atmosferas explosivas de gás ou vapores. 

● D – Para instalação em atmosferas explosivas de poeira. 

Segunda letra: se refere ao nível de proteção proporcionado pelo equipamento. 

● a - Equipamento possuindo nível de proteção ‘muito alto’, os quais não sejam uma 

fonte de ignição em condições normais de operação, durante falhas esperadas ou durante 

falhas raras. 

● b - Equipamento possuindo nível de proteção ‘alto’ que não seja uma fonte de 

ignição em operação normal ou durante falhas esperadas. 

● c - Equipamento possuindo nível de proteção ‘elevado’ que não seja uma fonte de 

ignição em operação normal e que possuam alguma proteção adicional para que estes 
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possam assegurar que continuem inativos como uma fonte de ignição, no caso de ocorrências 

normalmente esperadas, por exemplo a falha de uma lâmpada. 

O sistema utilizado é indicado conforme a IEC 60079 - 14:2016 para aplicação destes 

níveis. 

● Ma - Equipamento para instalação em uma mina suscetível ao grisu, tendo um 

nível de proteção ‘muito alto’, o qual possui segurança suficiente para não se tornar uma 

fonte de ignição em operação normal, durante mau funcionamento previsto ou mau 

funcionamento raros, mesmo quando deixado energizado na presença de um surto de gás. 

● Mb - Equipamento para instalação em uma mina suscetível ao grisu, tendo um 

‘alto nível’ de proteção, o qual possui segurança suficiente de que é improvável se tornar 

uma fonte de ignição em operação normal, durante um mau funcionamento previsto ou 

intervalo de tempo de duração entre o surto de gás e o equipamento ser desenergizado. 

● Ga - Equipamento para atmosfera explosiva de gás, tendo o nível de proteção 

‘muito alto’, o qual não é uma fonte de ignição em operação normal, durante mau 

funcionamento previsto ou durante maus funcionamentos raros. 

● Gb - Equipamento para atmosferas explosivas de gás, tendo um nível de proteção 

‘alto’, o qual não é uma fonte de ignição em operação normal ou durante maus 

funcionamentos previstos. 

● Gc - Equipamento para atmosfera explosiva de gás, tendo o nível de proteção 

‘elevado’, o qual não é uma fonte de ignição em operação normal e que pode ter alguma 

proteção adicional para assegurar que esta permaneça com uma fonte de ignição inativa em 

caso de ocorrência regular prevista. 

● Da - Equipamento para atmosfera explosiva de poeira, tendo um nível de proteção 

‘muito alto’ o qual não é uma fonte ignição em operação normal, durante mau 

funcionamento previsto ou durante maus funcionamentos raros. 

● Db - Equipamento para atmosfera explosiva de poeira, tendo nível de proteção 

‘alto’, o qual não é uma fonte de ignição em operação normal ou durante mau funcionamento 

previsto. 

● Dc - Equipamento para atmosfera explosiva de poeira, tendo um nível de proteção 

‘elevado’, o qual não é uma fonte de ignição em operação normal e que pode ter alguma 
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proteção adicional para assegurar que esta permaneça inativa como uma fonte de ignição no 

caso de ocorrência regular prevista. 

 

3.7 GRAU DE PROTEÇÃO IP 

 

Todo equipamento elétrico, independentemente de ser adequado ou não para 

aplicação em áreas classificadas, possui uma proteção inerente capaz de evitar, 

principalmente, danos físicos aos seus operadores e danos ao próprio equipamento, ora por 

penetração de corpos sólidos, ora por entrada de água. 

O grau de proteção é requisito obrigatório para praticamente todos os tipos de 

proteção de equipamentos elétricos para uso em áreas classificadas. Esta classificação é feita 

de acordo com a norma NBR IEC 60529:2017. 

A simbologia a ser utilizada para a designação do grau de proteção deve ser composta 

pela sigla IP (International Protection), seguida de um número de dois algarismos 

característicos de grau específico, ou seja, IP – XY 

O primeiro algarismo (X), na faixa de 0 a 6, indica o grau de proteção contra objetos 

sólidos, e quanto maior for o número, menor o objeto sólido que é impedido de entrar no 

invólucro. O zero indica ‘sem proteção’ e o seis indica ‘equipamento estanque a poeira’. 

O segundo algarismo (Y), na faixa de 0 a 9, indica o grau de proteção contra a entrada 

de água no invólucro, isto é, o zero indica que não existe proteção enquanto o 9 indica que 

o equipamento é protegido contra jatos de água de alta pressão e alta temperatura. 

Alguns tipos de proteção Ex, em que o grau de proteção contra a entrada de poeiras 

ou água para o interior do invólucro faz parte das medidas de proteção, especificam um grau 

de proteção mínimo para o projeto, fabricação, ensaios, avaliação e certificação destes 

equipamentos. Podem ser citados como exemplo de tipo de equipamentos ‘Ex’ que requerem 

um grau de proteção mínimo a segurança aumentada: Ex “e” (IP 54), tipo de proteção por 

invólucro para poeiras combustíveis; Ex “t” (IP 5X/6X) e a proteção por invólucros 

pressurizados; Ex “p” (IP 4X).  
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As Tabelas 3.8 e 3.9 mostram os dois algarismos presentes no grau de proteção e 

suas respectivas características. 

Tabela 3.8 - Primeiro dígito do Código IP 

 

Primeiro 

dígito 

(referente 

aos sólidos) 

Graus de proteção (Código IP) 

Descrição 
Corpos que não devem ingressar no 

interior do equipamento 

0 Não protegido Não protegido 

1 
Protegido contra objetos sólidos de 

dimensão maior que 50 mm 

Uma parte do corpo humano, como o 

dorso da mão 

2 
Protegido contra objetos sólidos de 

dimensão maior que 12,5 mm 

Dedos ou objetos similares que o 

comprimento seja maior que 80 mm e a 

menor dimensão > 2,5 mm 

3 
Protegido contra objetos sólidos de 

dimensão maior que 2,5 mm 

Ferramentas, fios etc. de diâmetro e ou 

espessura maiores que 2,5 mm cuja 

menor dimensão > 2,5 mm 

4 
Protegido contra objetos sólidos de 

dimensão maior que 1,0 mm 

Fios, fitas de largura maior que 1,0 mm, 

objetos cuja dimensão seja maior que 

1,0 mm 

5 Protegido contra ingresso de poeira 

O ingresso de poeira não é totalmente 

evitado, mas o que entra não deve 

prejudicar a segurança e nem a operação 

do mesmo 

6 
Totalmente protegido contra o 

ingresso de poeira 
Nenhum ingresso de poeira 

 

Fonte: NBR IEC 60529: 2017 
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Tabela 3.9 - Segundo dígito do Código IP  

 

Segundo 

dígito 

(referente aos 

líquidos) 

Graus de Proteção - Código IP 

Descrição Proteção proporcionada pelo invólucro 

0 Não protegido Não protegido 

1 
Protegido contra queda  

vertical de gotas de água 

Gotas de água caindo verticalmente não 

devem provocar efeitos prejudiciais  

2 

Protegido contra queda de água  

com inclinação de 15° com a 

vertical  

Gotas verticalmente não devem provocar 

efeitos prejudiciais quando o invólucro é 

inclinado num ângulo de até 15° de cada 

lado da vertical 

3 Protegido contra água aspergida 

Água aspergida num ângulo de até 60° de 

cada lado da vertical contra o invólucro não 

deve provocar efeitos prejudiciais 

4 
Protegido contra projeções de 

água 

A água projetada em jatos contra o 

invólucro em qualquer direção não deve 

provocar efeitos prejudiciais (com vazão 

12,5 l/min) 

5 Protegido contra jatos de água 

A água esguichada contra o invólucro em 

qualquer direção não deve provocar efeitos 

prejudiciais  

6 
Protegido contra jatos  

potentes de água 

Quando o invólucro estiver continuamente 

imerso em água sob condições previamente 

acordadas entre o fabricante e o usuário, 

não deve ser possível o ingresso de água 

em quantidade que provoque efeitos 

prejudiciais, mas em condições mais 

severas do que para o segundo numeral 7 

7 

Sob determinadas condições  

de tempo e pressão, não  

há ingresso de água 

Quando o invólucro estiver imerso 

temporariamente em água sob condições 

padronizadas de pressão (profundidade de 

1m) e tempo (30 min), não deve ser 

possível a entrada de água que provoque 

danos 

8 
Adequado á submersão contínua 

sob condições específicas 

Adequado à submersão contínua sob 

condições específicas  

9 
Protegido contra jatos de água de 

alta pressão e alta temperatura 

Água projetada em alta pressão e alta 

temperatura contra o invólucro em qualquer 

direção e não apresente efeitos prejudiciais 

ao equipamento 

 

Fonte: NBR IEC 60529: 2017 
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3.8 MARCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EX 

 

De acordo com a NBR IEC 60079-0:2013, a marcação deve ser feita na parte 

principal num local visível. A marcação deve ser legível e durável, levando em conta 

inclusive a possibilidade de corrosão. 

Além disso a marcação deve possuir algumas particularidades, como:  

● O nome do fabricante ou sua marca registrada.  

● O modelo ou tipo de equipamento.  

● O símbolo Ex indicando o número da certificação para atmosferas explosivas. 

● O Grupo do gás para o qual equipamento foi certificado, p.ex.: II A, II B e II C. 

● A classe de temperatura do equipamento, p.ex.: T1, T2, T3, T4, T5 e T6. 

● O nível de proteção EPL do equipamento. 

● O grau de proteção do equipamento, por exemplo: IP65. 

● O número do certificado de conformidade e o nome da classificadora. 

● Os símbolos ‘X’ ou ‘U’, indicando que o equipamento possui condição de uso 

especial ou certificado como equipamento, respectivamente. 

 

 

Figura 3.3 - Plaqueta de um detector de gás combustível como sendo Ex d II B+H2T6. 

Fonte: acervo do autor 
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Na Figura 3.3, há uma marcação de equipamento à prova de explosão, para gases da 

família II B, incluindo hidrogênio, classe de temperatura T6 até 85 °C. 

O símbolo ‘X’ ou ‘U’ deverá estar presente na marcação quando o equipamento for 

utilizado em condições não usuais. O símbolo ‘X’ é utilizado para identificar as informações 

essenciais para a instalação, utilização e manutenção do equipamento, contidas no 

certificado. Já o símbolo ‘U’ é utilizado para indicar que o equipamento está incompleto, ou 

seja, após sua montagem final deverá ser certificado novamente. Por exemplo, um quadro 

com uma marcação Ex “d” indica que ele sofreu modificação e está com sua configuração 

diferente do original descrito no certificado. Nesse caso, não é adequada a instalação sem 

avaliação ou recertificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

CAPÍTULO 4 - EQUIPAMENTOS PARA ÁREAS CLASSIFICADAS E SUAS 

CARACTERÍSTICAS 

 

4.1 TIPOS DE PROTEÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 

 

Uma vez a área sendo classificada, essa classificação deve ser usada como base para 

a seleção adequada dos equipamentos elétricos necessários ao processo de produção. 

Estes equipamentos, por sua própria natureza, podem se constituir em fontes de 

ignição, seja pelo centelhamento normal de seus contatos, pelo aquecimento provocado pela 

corrente de consumo, ou devido a uma falha no circuito. 

Portanto, equipamentos elétricos, ou outros que possam se constituir em fontes de 

ignição, não devem ser instalados em áreas classificadas. Nestas áreas somente poderão ser 

instalados equipamentos elétricos especialmente construídos, ensaiados e reparados 

conforme os requisitos das normas pertinentes. 

Esses equipamentos elétricos requerem alguns cuidados a serem tomados durante o 

projeto, fabricação e instalação, de modo a evitar a ignição da atmosfera que pode estar 

presente nas áreas ou vizinhanças. Estas características definem os tipos de proteção a serem 

usados naquele volume ou área classificada. 

 

4.2 EQUIPAMENTOS À PROVA DE EXPLOSÃO - EX “D” 

 

A norma específica para este tipo de proteção é a NBR IEC 60079–1:2016 e o tipo 

de proteção é a prova de explosão. 

À prova de explosão é um dos métodos originais, desenvolvido para o uso na 

indústria de mineração. Sua aplicação inclui caixas de junção, luminárias, motores elétricos, 

entre outros. 
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Equipamentos à prova de explosão permitem que componentes tais como chaves, 

contatores, motores, relés etc., sejam usados com segurança em áreas classificadas com 

componentes centelhantes15 e com partes quentes. 

 

 
 

Figura 4.4 - Invólucro Ex “d” com unidade seladora e eletroduto. 

Fonte: OLIVEIRA (1999)  

 

Na Figura 4.4, pode-se ver uma ilustração de invólucro Ex “d” com unidade seladora 

e eletroduto. Na versão atualizada NBR IEC 60079-14:2016 encontra-se a utilização de 

eletroduto e unidade seladora, visto que poderá fazer o uso do prensa-cabos e cabo 

devidamente certificado para área classificada, porém veremos no item 4.1.4 os tipos de 

prensa cabos e os tipos de cabos utilizados. 

O método à prova de explosão é a única proteção que permite que uma explosão 

ocorra no interior do invólucro com capacidade de suportar uma explosão interna sem 

permitir que à explosão se propague para o meio externo. A Figura 4.5 mostra dois quadros 

de comando e força, destacando a robustez dos quadros e dos equipamentos que possuem 

este tipo de proteção, que só pode ser usado nas zonas 1 e 2 com nível proteção Gb. 

                                                      
15 Componentes centelhantes: alguns equipamentos utilizados para seccionar circuitos, partir motores elétricos 

e outras cargas podem soltar faíscas ou centelhas quando desligado ou ligados em carga. 
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Figura 4.5 - Exemplos de quadros de comando e força Ex “d” 

Fonte: acervo do autor 

 

Se houver uma explosão no interior do invólucro, há uma tendência de afastamento 

entre a estrutura e a tampa do invólucro. Isto tem que ser limitado, pois caso contrário a 

atmosfera externa estará sujeita a uma fonte de ignição. Uma das soluções é o confinamento 

de modo a colocar diversos parafusos impedindo assim o afastamento da tampa e propagação 

da explosão. Estes parafusos devem ser tipo sextavado, para que não seja feita manutenção 

no equipamento por pessoal não habilitado ou desavisados do risco. 

Observa-se na Figura 4.6 a distância perpendicular às duas superfícies que é o 

interstício e é representada pela letra ‘I’, que é um ponto crítico a ser analisado, assim como 

a largura ‘L’. O interstício ‘I’ varia em função do subgrupo do gás, pois deles dependem as 

pressões internas, velocidade de propagação etc., que são propriedades dos gases quando 

submetidos a processo de explosão. 

O interstício do invólucro à prova de explosão é influenciado pelos seguintes fatores: 

largura da junta, volume do invólucro, subgrupo do gás e tipos de juntas. 

De acordo com JORDÃO (2008), as juntas do invólucro não são totalmente fechadas 

e o gás ou vapor pode entrar no interior do equipamento pelas juntas ou cabos de entrada. 
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 Além disso, a ignição do gás ou vapor pode ocorrer e a pressão da explosão resultante 

pode alcançar um valor de aproximadamente 10 Bar para os Grupos II A e II B e para gases 

do Grupo II C 15 Bar, característica comprovada em ensaio não destrutivos, JORDÃO 

(2008). 

 

Figura 4.6 - Detalhes do interstício ‘I’ e o comprimento ‘L’ 

Fonte: NBR IEC 60079 – 1:2016 

 

O conceito de junta à prova de explosão é uma solução técnica comprovada através 

de ensaios em laboratórios, como o CEPEL, que faz com que os gases quentes provenientes 

da explosão interna sejam resfriados ao passar através desses caminhos inevitáveis que 

fazem parte da construção do invólucro. Essa solução técnica se refere basicamente ao 

controle de espaços (interstícios), o comprimento das juntas e entradas de cabos devem ter 

dimensões específicas e suficientes para resfriar as chamas e os gases quentes antes que eles 

provoquem a explosão da atmosfera explosiva que pode existir no entorno do equipamento, 

conforme JORDÃO (2008). 

Materiais usados para a fabricação dos invólucros podem ser ferro fundido, ligas de 

alumínio, latão, bronze fosforoso e aço inoxidável, dependendo das condições de corrosão 

que o equipamento for submetido. 
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4.2.1 Principais tipos de juntas de invólucros Ex “d” 

 

Existem três tipos de juntas de invólucro Ex “d”, são elas: flangeada, encaixe e 

roscada, como mostrado na Figura 4.7. 

Na Figura 4.7, pode-se ver o corte longitudinal de uma caixa Ex “d” com junta 

flangeada, cuja superfície usinada da tampa faz contato direto com a superfície 

correspondente da base. A tampa deverá ser corretamente aparafusada com o torque certo e 

não poderá haver riscos no flange e rugosidade16 inferior a 6,3 µ.m. Se houver, irá 

comprometer a segurança da instalação. Já a junta encaixada possui parafusos no seu entorno 

para fixar a tampa que é sobreposta e com encaixe específico, diferentemente da flangeada, 

que não possui posição específica, e geralmente são usadas em caixas de ligação17.  

E por último as juntas roscadas que são usadas em prensa-cabos, tampas de 

invólucros, entrada de eletrodutos e outros acessórios. Uma rosca geometria adequada é 

normalmente obtida com um encaixe completo de cinco fios de roscas. 

 

Figura 4.7 - Tipos de juntas de invólucros 

Fonte: acervo do autor 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16 Rugosidade: é uma medida das variações do relevo pertencentes a uma superfície.  
17 Caixas de ligação: são utilizadas em emendas de cabos em áreas classificadas. 



40 

 

4.2.2 Motores Ex “d” 

 

Assim como os invólucros, existem também os motores à prova de explosão. Os 

motores de indução têm uma larga gama de uso na indústria, e o seu uso em atmosferas 

explosivas é algo comum, de 1889 até hoje. Os motores de indução à prova de explosão 

possuem partes desenvolvidas de modo a não causar a ignição de uma atmosfera explosiva 

presente no meio. As partes são confinadas em um invólucro capaz de suportar uma explosão 

interna sem permitir que se propague para o meio externo, assim como os invólucros Ex “d”. 

Atendem as necessidades das áreas classificadas e seguem altos padrões de 

segurança. Dependendo do fabricante, podem atuar em zonas 1 e 2 para gases II A, II B e II 

C, com classe de temperatura T4, menores que 135 °C, como visto na Tabela 3.6, como, por 

exemplo, o modelo W21Xd da WEG na Figura 4.8.  

 

Figura 4.8 - Modelo de motor Ex “d” Weg - W21Xd.  

Fonte: Catálogo WEG. 

 

4.2.3 Tipos de entradas de cabos nos invólucros Ex “d”  

 

Existem dois tipos de entradas de cabos em invólucro Ex “d”, que são através de 

unidades seladoras e eletrodutos. Neste último, o cabo elétrico é instalado dentro de 
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eletrodutos que são rosqueados diretamente nas unidades seladoras e tais nos furos dos 

invólucros à prova de explosão.  

Após a instalação dos cabos nos eletrodutos, as unidades seladoras devem ser 

preenchidas com massa seladora. O material selador é uma mistura de compostos que, 

aplicado de forma líquida, endurece após a cura e sela o eletroduto de modo permanente - 

deve ser de um tipo aprovado por uma certificadora, conferindo eficiente proteção ao cabo 

contra danos físicos. 

Os eletrodutos devem ser metálicos, com construção rígida e com resistência 

suficiente para suportar a pressão de eventual explosão interna. 

Pode-se dizer que o sistema com eletrodutos metálicos, unidades seladoras e 

invólucros à prova de explosão apresenta a desvantagem de que o nível de segurança é muito 

dependente da qualidade de quem faz a montagem da instalação industrial, pois aumenta a 

probabilidade de existência de não conformidades, como por exemplo, critérios inadequados 

de aplicação de unidades seladoras, unidades seladoras sem massa, invólucros com falta de 

parafusos. 

De acordo com NBR IEC 60079-14:2016, as instalações elétricas em área 

classificada podem ser feitas com cabos, desde e que utilize prensa cabos certificados e cabos 

armados ou emborrachados para a proteção física e aterramento do conjunto cabo 

equipamento, como mostrado na Figura 4.9. 

 

 

Figura 4.9 - Detalhes da prensa cabo Ex “d”e” do cabo trançado. 

 Fonte: JORDÃO (2008). 
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O sistema de instalação com cabos, sem eletrodutos, apresenta vantagens como a 

facilidade para instalação e para modificações futuras em relação ao sistema com eletrodutos 

metálicos. Neste sistema a chegada ao invólucro é feita diretamente através de prensa cabos, 

dispensando o uso de unidade seladora e eletrodutos. No sistema com cabos sem eletrodutos, 

a penetração e fixação de cabo armado, com ou sem trança metálica, a invólucros à prova de 

explosão é feito pelo próprio prensa cabos. 

 

Figura 4.10 - Exemplos de entradas nos invólucros Ex “d”. 

Fonte: CTGÁS (2009) 
 

Pode-se ver na Figura 4.10 o sistema com entrada indireta que, neste caso, o cabo 

elétrico é fixado a um invólucro plástico do tipo segurança aumentada (Ex “e”) por meio de 

prensa cabo plástico, também do tipo Ex “e”. Nestes casos, a selagem da passagem de 

cabos entre as caixas Ex “e” e Ex “d” é feita por uma bucha selada, também à prova de 

explosão, que mantenha a integridade física dos acessórios, por exemplo, grau de proteção 

(código IP). 
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4.3 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA AUMENTADA - EX “E” 

 

A Norma específica para o tipo de proteção segurança aumentada é a ABNT NBR 

IEC 60079 – 7: 2018. 

Tipo de proteção aplicável a equipamentos elétricos que, por sua natureza, não 

produzem arcos, centelhas ou altas temperaturas, em condições normais de operação ou sob 

algumas condições anormais. Adicionalmente, são aplicadas medidas construtivas de modo 

a diminuir drasticamente a probabilidade de o equipamento gerar arcos, centelhas ou altas 

temperaturas. 

Estas medidas são: um melhor projeto mecânico, terminais com conexões não 

afrouxantes, maiores distâncias de isolamento, melhor qualidade de material condutor, entre 

outros. 

A letra “e”, que simboliza este método de proteção, vem da frase em alemão ‘Erhöhte 

Sicherheit’, que traduzida significa segurança aumentada. 

O tipo de proteção segurança aumentada só pode ser utilizada nas zonas 1 e 2, com 

nível de proteção Gb. 

Esse tipo de proteção é aplicado tipicamente em motores de indução, caixa de 

terminais, plugues, soquetes trifásicos, luminárias, entre outros. 

A operação segura de equipamentos de segurança aumentada depende da prevenção 

da ocorrência de qualquer fonte de ignição, isto é, altas temperaturas, arcos, centelhas ou 

faíscas. 

Para assegurar a proteção, as construções destes equipamentos devem respeitar as 

seguintes características: 

● Invólucros mecanicamente fortes e resistentes a impactos mecânicos 

● Proteção contra penetração de objetos sólidos e água – mínimo IP-54 

● Bornes fabricados a partir de materiais isolantes de alta qualidade (melanina, 

poliamida ou cerâmica). Estes terminais devem ser certificados. 
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● Distâncias de escoamento e de isolação18 avaliadas durante projeto dos terminais. 

● Dispositivo de travamento dos terminais para assegurar que os condutores, em 

serviço, não afrouxem ou torçam, para que centelhas não possam ocorrer, por exemplo. Na 

Figura 4.11 observa-se um dispositivo de travamento de cabos. 

 

Figura 4.11 - Terminal de travamento para cabos flexíveis. 

Fonte: Catálogo NEI 

 

● Bornes certificados, como mostrado na Figura 4.12 há um com redução da 

capacidade de corrente nominal.  

● Proteção contra Sobrecorrente. 

                                                      
18 Distâncias de escoamento e de isolação são as distâncias de segurança entre contatos elétricos, que 

possivelmente, em um momento de falha, poderão gerar arcos voltaicos e haver curtos fase-fase ou fase terra 

no circuito a que eles pertencem. 
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Figura 4.12 - Borne Segurança aumentada. 

Fonte: Catálogo PHOENIX CONTACT 

 

Geralmente os equipamentos com certificação Ex “e” possuem uma redução da 

capacidade de corrente nominal. A quantidade de bornes no invólucro é reduzida em projeto, 

já que não são eles a fonte de calor e sim os cabos que chegam até os bornes. 

A fim de que estes invólucros sejam instalados e de acordo com as normas e sua 

certificação, é importante que sejam observadas as seguintes recomendações. 

● O conteúdo do invólucro não deve ser modificado sem consulta ao fabricante. 

● Somente componentes especificamente aprovados devem ser montados no 

invólucro. 

● Todos os terminais devem permanecer apertados, usados ou não usados. 

● Placas de separação ou acabamento entre os bornes, para que evite contato elétrico 

entre os bornes por exemplo. 

● O isolamento dos cabos deve ser pelo menos classe T6. 

● Todas as entradas dos invólucros Ex “e” não usadas devem ser fechadas por bujões 

certificados. 

● Os prensa-cabos ou entradas do eletroduto deverão manter grau de proteção 

mínimo IP 54. 
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Uma das maiores expressões de desenvolvimento da segurança aumentada foi a 

luminária fluorescente com invólucro de plástico, mostrada na Figura 4.13, que se tornou 

um dos equipamentos mais utilizados nas instalações em áreas classificadas.  

 

Figura 4.13 - Luminária Ex “e” - segurança aumentada. 

Fonte: acervo do autor 
 

Geralmente equipadas com dispositivo EOL - End of Life que desliga as lâmpadas 

quando elas estão prestes a falhar, tendo em vista que a temperatura de operação da lâmpada 

se eleva próximo do fim da sua vida útil. Esta elevação de temperatura pode ignitar uma 

atmosfera explosiva presente. 

 

4.3.1 Motores de segurança aumentada  

 

A Figura 4.14 mostra um motor do tipo Ex “e”. Nestes motores, que são similares 

em aparência aos motores industriais padrão, é necessária a inspeção da placa de 

identificação e/ou certificação para identificá-los. 
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Figura 4.14 - Motor de segurança aumentada W22Xe – Weg. 

Fonte: Catálogo WEG 

 

Durante a construção e montagem devem ser observadas as seguintes prescrições 

normativas: 

● Diminuição da temperatura 10 °C abaixo do que seria em operação normal. 

● Carcaça do motor resistente a impactos. 

● Grau de proteção mínimo IP 54. 

● Limitação de temperatura de superfície T2 ou T3. 

● Atendimento às características do tempo tE.
19 

 

Sob condição de falha do motor - rotor bloqueado20 - a temperatura de superfície do 

rotor, normalmente, aumentará mais rápido do que aquela do enrolamento do estator e, 

                                                      
19 Tempo tE: é o tempo necessário para o enrolamento do rotor ou estator, alimentado em corrente 

alternada com sua corrente inicial de partida IA, ser aquecido até atingir a temperatura limite, a partir 

da temperatura alcançada em serviço nominal, na temperatura ambiente máxima. 
20 Rotor bloqueado é uma condição que é submetido o motor de indução travando o rotor e 

energizando-se o estator, para analisar características como temperatura e corrente do estator. 
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portanto, a classificação T se aplica tanto às temperaturas de superfície internas quanto às 

externas. 

Nestas condições de falha, a proteção de sobrecorrente do motor deverá atuar dentro 

do tempo tE especificado na placa de dados. 

No gráfico da Figura 4.15, tempo tE é definido como o tempo necessário para atingir 

a temperatura limite permitida em operação normal sob condições de corrente de partida IA 

-Corrente de rotor bloqueado, à temperatura ambiente máxima; A - Temperatura ambiente 

mais alta permitida; θ - Temperatura; B - Temperatura em regime nominal; 1 - Elevação de 

temperatura em regime nominal; C - Temperatura limite; e t - Tempo. 

 

 

 

Figura 4.15 - Gráfico para determinação da temperatura tE  

Fonte: NBR IEC 60079 – 7:2018 

 

Motores projetados para condições severas de partida ou fornecidos com dispositivos 

de proteção especiais, por exemplo, monitoramento de temperatura dos enrolamentos, devem 

ser ensaiados em conjunto com esses dispositivos. Ou ainda, motores que forem previstos 
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para operação em conjunto com inversores de frequência, soft starter21 ou qualquer outro 

dispositivo de proteção/controle associado, também deverão ser ensaiados em conjunto para 

determinar os limites de temperatura relevantes e não ser exigido ao longo da faixa de 

condições de operação determinadas pela combinação motor/conversor. 

A sobrecarga térmica será selecionada para a adequação, de acordo com sua 

característica de disparo22. O tempo tE e a taxa de corrente IA/IN influenciam na seleção de 

dispositivo de proteção e são marcados na placa do motor, pois tal relação está associada à 

temperatura limite que a máquina atingirá a partir do enrolamento do estator (ou rotor) 

alimentado em CA, quando submetido à corrente de partida. 

 

Figura 4.16 - Valores mínimos de tempo tE em função da relação IA/IN. 

Fonte: NBR IEC 60079 – 7:2018 

 

                                                      
21 Soft starter é um dispositivo eletrônico composto por pontes de tiristores (SCR) acionadas por um 

circuito eletrônico, com a finalidade de controlar a tensão de partida do motor, bem como sua 

desenergização, porém sem controlar a velocidade. 
22 Característica de disparo: são as características do motor quando seu rotor sai da inércia. 
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Conforme a Figura 4.16, por exemplo, para um motor de segurança aumentada Ex”e” 

possuindo os seguintes dados em sua placa: IA/IN = 5A e tempo tE = 10s verifica-se se o 

tempo de proteção é adequado a este equipamento, sendo que: 

tProteção< tE 

Para uma IA/IN = 5A temos um tE = 8s, o que nos indica que o desligamento do motor 

ocorrerá depois de 8 segundos, de acordo com o tempo tE e, portanto, aceitável. 

Agora um outro motor de segurança aumentada Ex “e” possui os seguintes dados em 

sua placa: IA/IN = 4,5 A e tempo tE = 8 s. Para este equipamento, o tempo de disparo é de 9 

segundos, o que está fora do tempo designado para o motor e que uma proteção de 

sobrecorrente não seria adequada para estes valores especificados. 

Conforme a IEC NBR 60079-7:2018, em nenhum caso o tempo tE poderá ser inferior 

a 5 segundos quando se utilizar de dispositivo dependente de corrente, por exemplo um relé 

térmico. E em nenhum caso a relação IA/IN poderá ser maior que 10. 

 

4.4 EQUIPAMENTOS NÃO ACENDÍVEIS - EX “N” 

 

A norma específica para o tipo de proteção “n” é a NBR IEC 60079-15:2012 e este 

tipo de proteção é aplicável a equipamentos elétricos que em condições normais de operação 

e sob certas condições anormais especificadas, não são capazes de provocar ignição de uma 

atmosfera explosiva de gás presente naquele ambiente, assim como não será provável que 

ocorra algum defeito que seja capaz de causar a explosão desta atmosfera.  

Equipamentos tipo Ex “n” são basicamente iguais aos equipamentos com segurança 

aumentada tipo Ex “e”, como se pode ver na Figura 4.17, exceto por possuírem um rigor de 

grau menos elevado em sua construção, e que estão inclusos nos segmentos descritos na 

norma. Atualmente a NBR IEC 60079-15:2012, norma referente a equipamentos tipo Ex 

“n”, não foi reelaborada, o que nos leva a crer que estão entrando em desuso, pois são bem 

similares ao equipamento tipo Ex “e”. 
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Mesmo assim, existem muitos operando atualmente e suas principais aplicações são 

motores de alta, média e baixa tensão em geral; tensão inferior a 15 kV CA eficaz ou CC; 

equipamentos de instrumentação (transmissores, solenoides), luminárias com reatores, 

ignitores e lâmpadas à vapor de sódio. 

 

Figura 4.17 - Motor elétrico não acendível Ex “n”. 

Fonte: UZEDA, R. (2008). 
 

O tipo de proteção Ex “n”, só poderá ser aplicado na zona 2, nível de proteção Gc.  

As características de projeto para este tipo de proteção, asseguram que, em operação 

normal, fontes de ignição na forma de altas temperaturas da superfície, arcos, faíscas ou 

centelhas são evitadas interna e externamente. 

As principais características são: i) grau de proteção mínimo IP 54, quando o 

invólucro tiver partes energizadas; ii) uso de terminais certificados Ex. “n”; iii) entreferro 

específico para máquinas girantes com proteção “não acendível” e; iv) dispositivo de 

travamento dos terminais para assegurar que os mesmos não se afrouxem e se tornem fontes 

de ignição. 
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O que se pode notar é que suas características principais são similares ao grupo de 

equipamentos Ex “e”, porém, quando os requisitos de um projeto não são tão severos quanto 

aqueles de segurança aumentada, Ex “e”, é possível para o fabricante instalar de dentro do 

equipamento Ex “n”, componentes que produzam superfícies quentes, arcos ou centelhas, 

sendo que estes componentes também tenham alguma proteção adicional por meio de um ou 

mais dos seguintes tipos: interrupção em invólucro, componente não acendível, dispositivo 

hermeticamente selado, dispositivo selado e invólucro de respiração restrita. 

 

4.4.1 Dispositivos e componentes “nC” 

 

4.4.1.1 Dispositivo de interrupção em invólucro 

Está é uma técnica que consiste na instalação de dois contatos no interior de um 

invólucro à prova de explosão, sendo que seu volume interno livre não pode exceder 20 cm3, 

segundo a NBR IEC 60079-15:2012. 

Além do mais tem uma limitação quanto a tensão nominal máxima de 690 VCA eficaz 

ou VCC e corrente nominal de 16 ACA eficaz ou VCC. 

 

4.4.1.2 Dispositivos hermeticamente selados  

 

Geralmente possuem um invólucro de vidro hermeticamente selado, geralmente com 

algum gás inerte. Utilizado muitas vezes em relés magnéticos ou fusíveis. Ele deve suportar 

operações de manuseio e montagem normais sem danos às selagens. Por exemplo, temos 

starters de lâmpadas fluorescentes, acumuladores e baterias. Geralmente, são utilizadas 

resinas epóxi, em uma espessura mínima de 3 mm e, dependendo do fabricante, isso pode 

variar.  
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4.4.1.3 Respiração restrita Ex “nR” 

 

Na maioria das vezes, esta técnica é utilizada em sistemas de iluminação, projetado 

para não haver entrada de gás, vapor ou névoa, sendo vedada todas as entradas como luvas, 

prensa-cabos e juntas. Na Figura 4.18 pode-se ver uma luminária de respiração restrita. 

 

Figura 4.18 - Luminária Ex “n” e “nR” - Respiração restrita  

Fonte: Catálogo Nutsteel 

 

 

4.5 EQUIPAMENTOS IMERSO EM ÓLEO - EX “O” 

 

A imersão de equipamentos ou componentes em óleo é comum na aplicação 

industrial. Podem ser citados como exemplos os transformadores de distribuição e os 

disjuntores de pequeno e grande volume de óleo (PVO e GVO), onde, nesses casos, o líquido 

no qual estão imersos têm função isolante/refrigerante, além de nos disjuntores, como meio 

de extinção de arco. Apesar de ser comum no setor industrial, a sua aplicação não é muito 

comum em áreas classificadas. Porém, a imersão em óleo poderia ser usada para isolamentos 

de partes quentes ou componentes centelhantes de uma atmosfera possivelmente explosiva.  

A norma específica para equipamentos com tipo de proteção para atmosferas 

explosivas por imersão em líquidos Ex “o” é a IEC NBR 60079-6:2017. 

Equipamentos e componentes “Ex” com esse tipo de proteção são divididos em dois 

segmentos Ex “ob” e Ex “oc”. O primeiro, Ex “ob” tem nível de proteção EPL “Mb” ou 
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“Gb”, já o segundo tem nível de proteção EPL “Gc”, podendo operar em zonas 1 e 2 e 

somente zona 2, respectivamente. 

A definição específica para o tipo de proteção por imersão em líquido é um exemplo 

de proteção em que o equipamento elétrico, ou partes dele, são imersas em um líquido de 

proteção, de forma que uma atmosfera explosiva de gás ou vapor que esteja acima da 

superfície do líquido ou no exterior do invólucro, não possa entrar em ignição.  

Geralmente, podem ser selados e não selados, com níveis de óleo com valores 

máximos e mínimos do líquido de proteção e pressão interna do invólucro, podendo ser 

monitorados de formas específicas, dependendo do nível de proteção EPL. 

Encontraremos este tipo de proteção em comutadores de derivações, dispositivos de 

proteção de geradores, dispositivos de chaveamento etc., lembrando que todos estarão em 

Atm.E x. 

A tensão nominal do tipo de proteção “ob” não deve estar acima de 11 kVCA eficaz 

ou VCC; já o tipo “oc” não deve exceder a tensão nominal de 15 kVCA eficaz ou VCC. Para os 

invólucros selados, deve haver grau de proteção IP66, com dispositivos de alívio de pressão.  

Conforme a NBR IEC 60079-17, equipamentos deste tipo, devem passar por 

inspeções e ensaios periódicos, já que operam geralmente com grande potência e energia 

associada, tendo em vista que poderia ser uma quebra na cadeia de segurança, pois operam 

em associação a outros equipamentos Ex. 

 

4.6 EQUIPAMENTOS IMERSO EM AREIA - EX “Q” 

 

Assim como os submersos em óleo, os equipamentos imersos em areia também não 

são amplamente utilizados. Sua aplicação geralmente está ligada a capacitores, reatores 

eletrônicos, fusíveis de proteção, equipamentos intrinsecamente seguros23 e alguns 

dispositivos de telecomunicações. 

Segundo a NBR IEC 60079-5:2016, este tipo de proteção, o que envolve o 

equipamento e o material que está imerso, não é chamado de invólucro e sim contêiner, que 

é preenchido com quartzo ou vidro, em estado de granulação fina, de modo que, nas 

                                                      
23 Intrinsecamente seguros: tipo de proteção baseada na restrição da energia elétrica dentro de 

equipamentos e de interconexões elétricas expostas à atmosfera potencialmente explosiva para um 

nível abaixo do qual pode causar ignição por centelhamento ou por efeitos de aquecimento. 
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condições normais de operação, qualquer centelha que venha ocorrer no interior do contêiner 

não consiga causar a ignição de uma atmosfera externa. 

As centelhas ou superfícies quentes não deixarão de ignizar o gás presente no interior, 

porém devido aos volumes livres no material de imersão e ao resfriamento da chama que se 

propagará pelos caminhos nos materiais de imersão, resfriando-se sem alcançar o meio 

externo, não ocorrerá a ignição da atmosfera externa. 

O tipo de proteção por imersão em areia Ex “q” é utilizado em equipamentos 

elétricos, partes de equipamentos e dispositivos elétricos com corrente nominal de no 

máximo 16 A, tensão nominal de até 1.000 V e potência ativa de 1.000 W. A norma 

específica para este tipo de proteção é a NBR IEC 60079 5:2016. 

O tipo de proteção Ex “q” por imersão em areia proporciona nível de proteção de 

equipamento EPL Gb, podendo operar na presença de gases e vapores do Grupo II nas zonas 

1 e 2. 

O grau de proteção (IP) mínimo requerido é IP54 para contêiner fechado e em uso 

normal de operação. 

 

 

4.7 EQUIPAMENTOS IMERSO EM RESINA - EX “M” 

 

Tipo de proteção no qual as partes que são capazes de provocar ignição em uma 

atmosfera explosivas por centelhamento ou aquecimento de superfícies são totalmente 

encapsuladas em um composto ou outro invólucro não metálico com adesão, de modo a 

evitar a ignição de uma atmosfera explosiva de gases inflamáveis ou de camadas de poeira 

combustível sob condições de operação ou de instalação. 

Neste tipo de proteção Ex “m”, equipamentos elétricos encapsulados, partes 

encapsuladas dos equipamentos elétricos e componentes não devem exceder a tensão 

nominal de 11 kV. O tipo de material utilizado para encapsular o equipamento, deverá ser 

analisado quanto às suas propriedades dielétricas, capacidade de condução de calor, 

absorção de água, entre outros. 

Geralmente são aplicadas em válvulas solenóides, fusíveis, enrolamento de motores 

de indução, circuitos eletrônicos, transformadores de controle, transformadores de 
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distribuição etc., e a norma específica para este tipo de proteção é a IEC NBR 60079-

18:2016. Os equipamentos Ex “m” são divididos em três categorias: ma, mb e mc. 

● Ex “ma” - para atmosferas de gás, devem possuir nível de proteção (EPL) Ga, 

podendo ser utilizados em zonas 0, 1 e 2. 

● Ex “mb” - para atmosferas de gás, devem possuir nível de proteção (EPL) Gb, 

podendo ser utilizados em zonas 1 e 2. 

● Ex “mc” - para atmosferas de gás, devem possuir nível de proteção (EPL) Gc, 

podendo ser utilizados somente em zona 2. 

 

4.8 EQUIPAMENTOS PRESSURIZADOS - EX “P” 

 

Essa técnica consiste em manter presente, no interior do invólucro uma pressão 

positiva superior à pressão atmosférica, de modo que, caso haja presença de mistura 

inflamável ao redor do equipamento, esta não entre em contato com partes que possam 

causar ignição. 

A pressurização é definida como uma técnica de proteção contra a entrada de 

atmosfera externa, possivelmente explosiva, dentro do invólucro através da manutenção de 

um gás de proteção. Pode ser ar ou algum gás inerte, em seu interior a uma pressão superior 

à pressão atmosférica. Na Figura 4.19 pode-se observar um painel Ex”p”. 

 

Figura 4.19 - Painel com proteção Ex “p”  

Fonte: OLIVEIRA (2008) 
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A pressurização se constitui numa solução muito interessante, pois em muitos casos 

como, por exemplo, onde equipamentos com proteção Ex “d” seria inviável ou mesmo não 

recomendável (exemplos de motores de média tensão, painéis de controle de compressores, 

cabines de transformadores/retificadores, instrumentos de análise de gás-cromatografia, 

painéis locais com PLC, painéis de barreiras Ex “i” etc.), o sistema de controle da 

pressurização do painel estará instalado remotamente, em área não classificada, e a proteção 

Ex “p” torna-se interessante, do ponto de vista da segurança e da economia. A norma para 

este tipo de proteção é a NBR IEC 60079-2: 2016.  

Alguns procedimentos são comuns em sistemas pressurizados, como a purga, quando 

os equipamentos ficam sem operar há algum tempo e antes de energiza-los injeta-se um gás 

inerte pelo equipamento, por exemplo, a fim de remover qualquer resquício de uma 

atmosfera explosiva que possivelmente poderia ter entrado enquanto o equipamento estava 

sem uso. 

Deve-se ter cuidado com o grau de proteção mínimo exigido, pois deverão ser 

respeitados os testes de estanqueidade, pressões máximas e atenção com vedações. Os 

equipamentos pressurizados são separados em três categorias. 

● Ex “pxb” – reduz a classificação dentro do invólucro de zona 1 para área não 

classificada. 

● Ex “pyb” – Reduz a classificação dentro do invólucro de zona 1 para zona 2. 

● Ex “pzc” – Reduz a classificação dentro do invólucro de zona 2 para área não 

classificada. 

Poderão ser utilizados em zonas de risco: 

● Ex “pxb” – Para atmosferas de gás, devem proporcionar nível de proteção Gb, 

podendo ser utilizados em zona 1 e 2. 

● Ex “pyb” – Para atmosferas de gás, devem proporcionar nível de proteção Gb 

com equipamentos de nível de proteção Gc, podendo ser utilizados em zona 1 e 

2. 

● Ex “pzc” – Para atmosferas de gás, devem proporcionar nível de proteção Gc, 

podendo ser utilizado somente em zona 2. 

Em caso de algum equipamento dentro do invólucro necessitar permanecer 

energizado após perda de pressurização, este equipamento deverá ser protegido por EPL Ga 

para “pxb” e “pyb” e Ga, Gb e Gc para “pzc”.  
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4.9 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INTRÍNSECA - EX “I” 

 

A norma para os equipamentos de segurança intrínseca é a NBR IEC 60079 – 

11:2013. De acordo com essa NBR, um circuito ou parte dele é intrinsecamente seguro 

quando ele, sob condições de ensaio prescritas, não é capaz de liberar energia térmica ou 

elétrica, na forma de centelhas, suficiente para, em condições normais, isto é, abrindo e 

fechando circuitos, ou em condições anormais, como um curto-circuito ou uma falta a terra, 

causar a ignição de uma possível atmosfera explosiva presente. 

Segurança intrínseca é o único método, entre as outras proteções, que está baseado 

no modo de operação. As outras técnicas utilizam-se da exclusão da própria atmosfera 

explosiva ou partes que são possíveis fontes de ignição como, superfícies quentes, centelhas, 

faíscas, superfícies aquecidas, ou ainda a contenção da explosão no interior do invólucro.  

A técnica de segurança intrínseca é muito diferente, no sentido de que não há 

tentativa de evitar a formação de arcos ou similares. A segurança é obtida através da 

limitação de energia na área classificada a níveis tão baixos que se torna improvável que o 

circuito seja capaz de causar uma ignição. 

Na Tabela 4.10 encontram-se os gases representativos das subdivisões dos Grupos II 

A, II B e II C com seus respectivos valores de energia mínima de ignição. 

 

Tabela 4.10 - Mínima energia de ignição por subgrupo dos gases 

 

Subgrupo dos gases Energia Mínima de Ignição (µJ) 

II A 160 

II B 80 

II C 20 

 

Fonte: NBR IEC 60079 – 11:2013 

 

Por exemplo, o Hidrogênio, presente no Grupo II C, possui energia mínima de 

ignição de 20 µJ, isto em condições ideais. Consequentemente, esta severa limitação de 

energia faz com que somente possa ser aplicado esse conceito a equipamentos e circuitos 
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que consigam operar com esse nível de energia, ou seja, instrumentação, controle, 

automação industrial etc. 

Portanto, devemos limitar a energia enviada aos equipamentos de campo a valores 

inferiores às energias mínimas de ignição do gás presente na atmosfera onde tais 

equipamentos serão instalados. A segurança intrínseca oferece uma série de vantagens ao 

funcionamento dos equipamentos e/ou instalações como: manutenção em operação, oferecer 

maior segurança, uma vez que trabalha com tensões e correntes limitadas e possibilidade de 

ser usada em zona 0. 

 

4.9.1 Barreira Zener 

 

De acordo com a NBR IEC 60079-11:2013, são barreiras de segurança de isolação 

geralmente instaladas fora da área classificada, com fim de isolar os circuitos de segurança 

intrínseca dos não intrinsecamente seguros, incluindo a proteção contra qualquer chance de 

mutua influência. 

Usualmente ela consiste de dois diodos Zener, dois resistores de fio enrolado em um 

fusível, encapsuladas com uma única unidade. Esse circuito pode receber como tensão de 

alimentação até 250 volts RMS mantendo o lado da carga ainda seguro e devidamente 

aterrado. A barreira Zener limita a tensão e a corrente. Recomenda-se ser usada, por 

exemplo, com transmissores, atuadores pneumáticos, termômetros a resistores, medidores 

de fluxo a turbina, indicadores de velocidade e etc. A segurança intrínseca do sistema 

depende largamente da barreira Zener, bem como dos dispositivos que são conectados a ela 

na área classificada. Considerando também a energia armazenada pelos componentes 

situados na área classificada. 

Suponha-se que a tensão de ruptura do diodo Zener seja de 24 VCC, o que significa 

que acima de 24 VCC os diodos começam a conduzir e se tornam um curto-circuito para terra. 

Os resistores atuam como determinantes da corrente que pode fluir através dos diodos e, se 

permitir a alta tensão por um tempo mais longo (na ordem de milissegundos), o fusível se 

fundirá, abrindo assim o circuito. Se o defeito é um curto na saída, os dois resistores são 

suficientes para limitar a corrente até que o fusível abra o circuito pondo na prática apenas 

um resistor e um diodo Zener operando conforme acima descrito. Porém, para se obter maior 

segurança, dois de cada componente devem ser utilizados em paralelo. 
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As falhas que podem comprometer os sistemas de segurança intrínseca são 

sobretensão e sobrecorrente, e a proteção contra essas condições é obtida pelo uso de uma 

interface, geralmente um diodo Zener em paralelo com um resistor e um fusível, onde o 

resistor limita a corrente, enquanto o Zener limita a tensão e essas barreiras devem possuir a 

propriedade de serem infalíveis. O circuito representativo da barreira Zener é mostrado na 

Figura 4.20. 

 

 

Figura 4.20 - Circuito representativo da barreira Zener. 

Fonte: JORDÃO (2008) 

 

Infalíveis são aqueles componentes ou arranjo de componentes considerados não 

sujeitos a falhas, sendo elas, contáveis e não contáveis, de acordo NBR IEC 60079-11:2013. 

Falhas contáveis são aquelas falhas que ocorrem em partes do equipamento elétrico em 

conformidade com os requisitos da norma pertinente, do qual a segurança intrínseca de um 

circuito depende. Já as falhas não contáveis são aquelas que ocorrem em partes do 

equipamento elétrico em não conformidade aos requisitos construtivos pertinentes à norma. 

A operação de uma barreira Zener é bastante simples. Na ocorrência de uma falta no 

equipamento na área classificada, o resistor R2 em série da barreira irá limitar a corrente de 

curto-circuito a um nível seguro, de modo a ser mantida a integridade do equipamento e do 

sistema do qual ele faz. E no caso de uma sobretensão no sistema de segurança intrínseca 

invadir o circuito nos terminais de saída da barreira Zener, o diodo Zener conduzirá e a 

corrente escoará para a terra. A tensão excessiva é, portanto, impedida de atingir o 

equipamento na área classificada, hora pela abertura do circuito quando o fusível fundirá 

pela sobre corrente, hora pelo diodo Zener conduzindo.  
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4.9.2 Categoria dos equipamentos de segurança intrínseca  

 

Três categorias de segurança intrínseca são disponíveis: ia, ib e ic, cujos níveis de 

segurança dependem do número de falhas em componente. Por exemplo, para a categoria 

“ic”, não há previsão de falha; para a segunda categoria “ib”, há previsão de segurança para 

o caso de ocorrência de uma falha; já para a terceira categoria “ia”, há a manutenção da 

segurança na ocorrência de duas falhas. 

Os equipamentos Ex”i” são divididos em três categorias: 

● Ex”ia” destinados a atmosfera de gás e devem possuir nível de proteção Ga, 

portanto podem ser utilizados nas zonas 0, 1 e 2. 

● Ex”ib” destinados a atmosfera de gás e devem possuir nível de proteção Gb, 

portanto podem ser utilizados nas zonas 1 e 2. 

● Ex”ic” destinados a atmosfera de gás e devem possuir nível de proteção Gc, 

portanto podem ser utilizados na zona 2. 

 

 

Figura 4.21 - Exemplo de barreira Zener utilizada em painéis de comando. 

Fonte: Catálogo LC products 

 

Antes de circuitos de instrumentação que estão em áreas classificadas, geralmente 

ocorre o uso de barreiras Zener, como visto na Figura 4.21, que irá limitar tensão e corrente. 

Assim, a potência e energia a que se tem acesso no local, serão limitadas por tais circuitos 

que possuem baixa energia associada.  
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4.10 INSTALAÇÕES EM ÁREAS CLASSIFICADAS  

 

A norma que abrange os requisitos para instalações em áreas classificadas é a NBR 

IEC 60079-14:2016. 

As instalações elétricas em áreas classificadas podem ser feitas com cabos com ou 

sem blindagem - que é feita no interior do cabo abaixo do isolamento por uma malha de aço 

trançada. O caminho elétrico deve ser feito sob eletrocalhas ou em eletrodutos. 

O uso de cabos é de larga escala tendo em vista que a instalação e manutenção do 

sistema são mais fáceis comparada com os condutores em eletrodutos. 

Os eletrodutos, em particular, sofrem com a corrosão, principalmente em instalações 

marítimas. Tal fato é preocupante, em se tratando de uma instalação na qual o eletroduto é 

o método de entrada de um equipamento à prova de explosão, por exemplo.  

 

4.10.1 Cabos  

 

Instalações em áreas classificadas podem ser feitas com cabos, sem eletrodutos. Os 

requisitos quanto aos tipos de cabos são associados aos tipos de cabos permissíveis para 

instalações fixas.  

● Cabos com proteção metálica contínua (tubular ou intertravada).  

● Cabos com proteção termoplástica ou de elastômero.  

● Isolamento composto por materiais de origem mineral.  

Cabos com proteção metálica de fitas ou fios somente podem ser utilizados se 

possuírem capa externa não metálica.  

 

4.10.1.2 Tipos de cabos permissíveis para equipamentos portáteis ou móveis.  

 

Os equipamentos elétricos portáteis ou móveis não devem exceder tensão nominal 

de 1.000 Vca entre fases, ou 600 Vca para terra e 1.500 Vcc entre polos, ou 900 Vcc para 

terra. 
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O cabo de alimentação deve ter uma cobertura de borracha ou de policloropreno24 

para serviço pesado, ou ter construção robusta. O condutor de proteção, se necessário, deve 

ser isolado separadamente, de modo similar aos demais condutores. Além disso, deve ser 

incorporado dentro da cobertura do cabo de alimentação, exceto se seu condutor de proteção 

estiver na forma de malha. A fixação de cabos aos equipamentos elétricos deve ser executada 

de acordo com a NBR IEC 60079-14:2016, através de prensa cabos do tipo A2F ou para 

cabos armados. 

De acordo com a norma, o ideal em áreas classificadas é que sejam de ramais 

contínuo, sem interrupções. Emendas devem ser feitas somente utilizando métodos 

apresentados pela norma: dentro de invólucros com o tipo de proteções adequado para o EPL 

do local; preenchidas com epóxi, composto de enchimento; caixas de passagem com o EPL 

do local; ou tubos termo contrácteis. 

Terminações não utilizadas de cada condutor, no caso de multicabos, instalados em 

áreas classificadas, devem ser conectadas a terra ou adequadamente isoladas por meio de 

terminação apropriada para o tipo de proteção adequado. A isolação somente por fita isolante 

não é permitida. 

Quando as terminações de cabos blindados ou armados são fixadas em prensa-cabos, 

os componentes que têm a função de manter e fixar a blindagem ou a armação do cabo, não 

podem ser capazes de serem abertos manualmente ou sem a utilização de ferramentas. 

 

4.10.2 Prensa-cabos  

 

A seleção de prensa-cabos para utilização em áreas classificadas de forma adequada 

e de acordo com os métodos utilizados no equipamento, requer atenção, pois devem 

assegurar: 

● A manutenção do grau de proteção (IP) do equipamento. 

● A manutenção da continuidade da conexão terra entre o equipamento e a 

armadura do cabo. 

● A não propagação de explosão em equipamentos Ex”d”. 

                                                      
24 Policloropreno é um tipo de polímero utilizado em isolamento de cabos elétricos. Cloropreno é o nome 

comum para um composto orgânico, líquido e incolor, que é o monômero para a produção do polímero 

policloropreno, um tipo de borracha sintética. Policloropreno é mais conhecido do público como neoprene ou 

Neopreno, nome de marca dado pela DuPont. 
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Figura 4.22 - Prensa-cabo do tipo E1F para cabos armados. 

Fonte: Catálogo Poleoduto 
 

Os prensa-cabos podem ser de dois tipos: para cabos armados e não armados, com 

os respectivos modelos E1F e A2F. A escolha correta permite propagar a segurança da 

instalação. Na Figura 4.22 encontra-se o modelo E1F e na Figura 4.23, o modelo A2F.  

Figura 4.23 - Prensa-cabo do tipo A2F para cabos não armados. 

Fonte: Catálogo Poleoduto. 
 

 

4.11 INSPEÇÕES E CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁREAS 

CLASSIFICADAS 

 

A norma que contém os requisitos para inspeção e manutenção de equipamentos 

instalados em áreas classificadas é NBR IEC 60079-17: 2014. 

A inspeção de equipamentos deverá ser realizada regularmente para possibilitar a 

detecção de possíveis falhas. A antecipação será fundamental para prevenir a ocorrência de 

paradas graves e, com isso, reduzir tempos de paralisação, perdas de produção e possíveis 

acidentes. Os equipamentos somente permanecerão aprovados e certificados caso sejam 

mantidos conforme as recomendações fornecidas pelos fabricantes e as normas pertinentes 

e relevantes de manutenção. 
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De acordo com SILVA (2016), deve ser ressaltado que as atividades envolvendo 

tipos de inspeção nas instalações em atmosferas explosivas são consideradas umas das mais 

importantes para garantir a segurança ao longo do ciclo de vida útil das instalações elétricas 

em áreas classificadas. 

A norma mencionada prevê três tipos de inspeção, são elas: inicial, periódica e por 

amostragem.  

A inspeção inicial é um tipo que deve ser aplicado antes da planta industrial ou um 

equipamento ser colocado em serviço e faz parte dos procedimentos de comissionamento e 

partida da planta.  

Posteriormente, devem haver inspeção periódicas para garantir que o equipamento 

ou a instalação estejam sendo mantidos em condições seguras. Neste tipo de inspeção, 

verificam-se os equipamentos e componentes, e se os acessórios estão de acordo com os 

dados fornecidos pelo projeto de classificação de áreas, bem como se a instalação elétrica e 

montagem estão de acordo com a NBR IEC 60079-14, de modo a oferecer segurança.  

A inspeção inicial é feita no comissionamento e partida de plantas industriais. Na 

Figura 4.24 pode-se observar uma não conformidade verificada em um equipamento Ex “d”. 

Nos círculos vermelhos, vemos bujões de plástico, quando deveriam ser bujões Ex “d” de 

liga metálica e devidamente certificados. 

A inspeção periódica será necessária para manter a segurança e integridade dos 

equipamentos e das instalações. Assim sendo, sua frequência vai depender de fatores 

ambientais, como corrosão, exposição a produtos químicos, solventes, altas temperaturas ou 

ainda vibrações. Na inspeção periódica poderão haver os graus de inspeção visual, apurada 

e detalhada, dependendo do tipo de proteção do equipamento. 
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Figura 4.24 - Não conformidade detectada em inspeção inicial 

Fonte: BULGARELLI (2018) 

 

Na Figura 4.25, com uma inspeção apurada houve a detecção de uma não 

conformidade no prensa-cabo, que estava com o cabo frouxo quando deveria estar fixo junto 

ao conjunto. Diferentemente da inspeção visual, na apurada, ferramentas podem ser 

utilizadas. A norma recomenda que o intervalo entre as inspeções periódicas não deve 

exceder um período de três anos e invólucros que sejam abertos com frequência, têm que ser 

submetidos a uma inspeção detalhada pelo menos a cada seis meses. 

 

 

Figura 4.25 - Não conformidade detectada em inspeção apurada 

Fonte: BULGARELLI (2018) 
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Já as inspeções por amostragem são feitas em um certo percentual da parte 

representativa dos equipamentos, sistemas e instalações elétricas. Podem ser do tipo visual, 

apurada ou detalhada, não sendo previstas para identificar falhas de natureza aleatória como 

conexões soltas, mas são recomendadas para monitorar os efeitos de condições ambientais, 

vibração e pontos fracos inerentes ao projeto de equipamentos e sistemas.  

 

4.11.1 Graus de inspeção 

 

A inspeção dos equipamentos e da instalação elétrica é requisito fundamental para 

manter a segurança nas áreas em que haja a presença de atmosfera explosiva. O processo de 

inspeção deve ser analisado previamente por meio de um plano de inspeção, conforme 

prescrito na NBR IEC 60079-17:2014. Encontram-se três níveis de inspeção em áreas 

classificadas. 

● Inspeção visual (V) 

● Inspeção apurada (A) 

● Inspeção detalhada (D) 

 

4.11.1.1 Inspeção visual 

 

De acordo com JORDÃO (2008), esse tipo de inspeção identifica não conformidades 

que são detectadas visualmente, sem o uso de qualquer ferramenta, como por exemplo, a 

ausência de parafusos, equipamentos abertos, quebrados, ou ainda vazamentos de líquido 

isolante ou de arrefecimento. 

 

4.11.1.2 Inspeção apurada 

 

A inspeção apurada inclui os aspectos realizados na inspeção visual. Identificando 

os defeitos como parafusos frouxos, que somente serão detectados com auxílio de acesso 

através de escadas ou cordas e ferramentas de torque, para verificação de parafusos. Nesse 

tipo de inspeção, normalmente não há necessidade de desenergizar ou abrir equipamentos. 
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4.11.1.3 Inspeção detalhada 

 

Esse tipo de inspeção inclui os aspectos verificados na inspeção apurada, incluindo 

tipos de defeitos como, por exemplo, terminais frouxos, que somente podem ser verificados 

com a abertura do equipamento, ou ainda algum componente queimado. Nesse tipo de 

inspeção pode ser necessária a utilização de ferramentas e instrumentos de ensaios. 

Consequentemente, a inspeção detalhada pode requerer a desenergização do equipamento. 

A norma NBR IEC 60079-17:2014 apresenta um fluxograma que poderá ser utilizado 

para determinar o tipo de inspeção e o tempo necessário para realizar inspeções periódicas, 

conforme a Figura 26. 

 

Figura 4.26 - Fluxograma típico de inspeção periódica 

Fonte: NBR IEC 60079-17:2014 
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Caso, após uma inspeção detalhada, seja encontrada uma não conformidade, como 

por exemplo algum componente queimado, não é permitida a troca do elemento por outro 

com características diferentes, pois poderá afetar o tipo de proteção inerente ao equipamento. 

Em qualquer modificação deverá ser consultado o fabricante, o certificado ou a instituição 

certificadora. 

Nas Tabelas A.1, A.2, A.3 e A.4 do Anexo, se encontra o programa de inspeção para 

instalações Ex “d”, Ex “e”, Ex “n” e Ex “t/tD”, de acordo com a NBR IEC 60079-17:2014. 

 

4.11.2 Certificação 

 

O uso seguro da energia elétrica em áreas classificadas nas indústrias somente poderá 

ser atingido se forem implementados métodos testados e comprovados de proteção e, nesse 

mesmo sentido, autoridades envolvidas nas elaborações de normas, ensaios e certificações 

de equipamentos desempenham um papel importante na segurança, pois revisam 

certificações e procedimentos e refazem ensaios em equipamentos referentes a área 

classificada. A fabricação de equipamentos de acordo com a norma pertinente, em 

combinação com ensaios por um organismo credenciado, garantirá que o equipamento seja 

adequado à sua finalidade. 

O termo ‘certificação’, quando citado no texto deste trabalho, se refere à certificação 

de produto, de processo, de serviço, de sistema e de pessoal. No Brasil existem algumas 

entidades certificadoras, como TUV, CEPEL, UL, DNV, entre outras. De acordo com 

JORDÃO (2008), esta adequação é garantida a partir da emissão do certificado de 

conformidade do equipamento, feita pelo OCP - Organismo Certificador de Produto. No 

Brasil, para que o certificado de conformidade seja válido, é preciso que o OCP seja 

acreditado pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial.  

Na Figura 4.27, é visto um certificado de conformidade para motores de indução 

trifásico à prova de explosão, emitido pela TUV. Nele encontram-se características do 

equipamento como, tensão de operação, potência, relatórios de ensaios, normas em que 

foram baseadas a proteção, validade da certificação e número do certificado. Geralmente o 
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certificado de conformidade deve ser acompanhado da nota fiscal de compra do 

equipamento, para que seja possível verificar a validade da certificação. Caso contrário, o 

equipamento deverá passar por uma análise de reverificação. 

Figura 4.27 - Certificado de conformidade de um motor Ex “d”. 

Fonte: acervo do autor 
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CAPÍTULO 5 CONCLUSÕES 

 

5.1 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo primário o estudo de conceitos ligados à área 

classificada, proteções de equipamentos elétricos que operam em tais condições e suas 

aplicações no contexto de atmosferas explosivas.  

Esse objetivo foi alcançado na medida que, no Capítulo 4, a descrição das 

características dos equipamentos Ex, sobretudo os tipos de proteção utilizados, mostrou a 

importância e utilidade prática de diversos conceitos abordados no Capítulo 3.  

Além disso, no Capítulo 2 foram apresentadas as características dos componentes das 

atmosferas explosivas. Com isso, pode-se concluir que esses conceitos têm grande 

aplicabilidade em casos em que se utiliza equipamentos para atmosfera explosiva, servindo 

de base para dimensionamento e projetos que envolvam, tais equipamentos. 

O primeiro objetivo secundário teve como propósito expor as possíveis formas de 

proteção dos equipamentos Ex. Foi atingido visto que, cada tipo de proteção foi tratado de 

forma criteriosa de acordo com as normas pertinentes. Foram apresentados aspectos 

construtivos de equipamentos segundo a norma vigente. Por fim, foram exibidos certificados 

de conformidade que comprovam, de fato, que esses equipamentos poderão operar sob tais 

condições e modos de inspeção referente a planos de manutenção de cada tipo de proteção, 

com ênfase na segurança de operadores, mantenedores, instalações e equipamentos. 

O segundo objetivo secundário teve como finalidade, analisar as normas referentes às 

instalações elétricas em atmosfera explosiva e os equipamentos que nela operam. Esse 

objetivo também foi alcançado ao longo do trabalho. Nele, foi evidenciada a importância da 

utilização da norma vigente para a atmosferas explosivas. Como apresentado, essas técnicas 

de proteção e inspeção utilizadas nos equipamentos podem ser empregadas nas atividades de 

manutenção, instalação e inspeção de equipamentos destinados a atmosferas explosivas.  

As normas atualizadas foram utilizadas graças a uma parceria entre a UFRJ - 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e a ABNT - Associação Brasileira de Normas 

Técnicas.  
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O estudo reuniu a aplicação direta de todos os conceitos teóricos abordados nos 

Capítulos 2 e 3 deste trabalho: especificação de equipamentos Ex, aspectos construtivos, 

aspectos operacionais e de segurança pertinentes, estes no Capítulo 4. Nesse âmbito, ressalte-

se que todos os aspectos apresentados poderão servir, futuramente, como auxílio para a 

indicação de substituição de algum tipo de equipamento Ex dimensionado errado, ou então, 

a substituição por motivo de falha, caso essa seja a medida adotada.  

A substituição de um equipamento que falhou por outro idêntico exige uma atenção 

redobrada, pois se houver um mau dimensionamento da proteção associada, toda a segurança 

da instalação será comprometida. Por isso, a certificação de conformidade e a correta escolha 

do tipo de proteção são necessárias para minimizar possíveis falhas, maximizando a 

segurança e permitindo uma operação segura do equipamento, suportando as condições 

elétricas e ambientais do local. 

 

5.2 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Em trabalhos futuros, pode-se abordar outra categoria de atmosferas explosivas, 

causadas por poeiras combustíveis, que apesar de possuir similaridades com as de gás, é 

diferente em aspectos de segurança. Além disso, pode-se abordar a substituição de 

equipamentos por fim de vida útil ou sob a ótica da prevenção de falhas. 
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ANEXO 

 

As Tabelas A.1, A.2, A.3 e A.4, mostram o programa de inspeção de equipamentos 

com proteção do tipo Ex “d”, Ex “e”, Ex “n” e Ex “t/tD”, conforme a NBR IEC 60079-

17:2014.  

 

Tabela A.1 - Programa de inspeção de equipamentos com proteção do tipo 

Ex “d”, Ex “e”, Ex “n” e Ex “t/tD”. 

 

Fonte: NBR IEC 60079-17:2014. 
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Tabela A.2 - Programa de inspeção de equipamentos com proteção do tipo 

Ex “d”, Ex “e”, Ex “n” e Ex “t/tD” 

Fonte: NBR IEC 60079-17:2014 
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Tabela A.3 - Programa de inspeção de equipamentos com proteção do tipo  

Ex “d”, Ex “e”, Ex “n” e Ex “t/tD”. 

Fonte: NBR IEC 60079-17:2014. 
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Tabela A.4 - Programa de inspeção de equipamentos com proteção do tipo  

Ex “d”, Ex “e”, Ex “n” e Ex”t/tD”. 

Fonte: NBR IEC 60079-17:2014. 


