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1 Introdução sobre segurança de equipamentos e 
instalações elétricas em áreas classificadas 

 

São apresentadas a seguir algumas definições básicas sobre o assunto, de acordo 

com as Normas Técnicas Brasileiras adotadas da Série ABNT NBR IEC 60079 – 

Atmosferas explosivas: 

Atmosferas explosivas são formadas por misturas com o ar de substâncias 

inflamáveis ou combustíveis na forma de gás, vapor, poeira ou fibras, as quais, após 

a ignição, permitem a propagação autossustentada de toda a mistura (explosão). 

Áreas classificadas são áreas nas quais uma atmosfera explosiva de gás inflamável 

ou de poeira combustível está presente ou na qual é provável sua ocorrência, a ponto 

de exigir requisitos específicos para fabricação, instalação, utilização, inspeção, 

manutenção, reparo e auditorias de equipamentos elétricos, de instrumentação, de telecomunicações ou mecânicos “Ex”. 
Podem ser citados como exemplos de instalações industriais que apresentam áreas 

classificadas devido à presença de atmosferas explosivas de gases inflamáveis ou de 

poeiras combustíveis: 

• Terminais portuários para carregamento e descarregamento de gases e 

líquidos inflamáveis, soja, açúcar, fertilizantes, trigo ou outros tipos de 

poeiras combustíveis 

• Postos de serviço para abastecimento de Gasolina, Diesel, Álcool e GNV 

• Caminhões de transporte de produtos químicos inflamáveis ou gases 

liquefeitos 

• Silos e armazéns para transporte e armazenamento de grãos, farelos, fibras 

combustíveis (algodão, juta, linho, serragem) e poeiras não condutivas: 

açúcar, soja, trigo, milho, cevada, aveia, cacau, fertilizantes, carvão 

• Áreas de abastecimento de aviões em aeroportos 

• Indústrias químicas e petroquímicas (processo de fabricação tintas, vernizes, 

plásticos e resinas) 
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• Indústrias farmacêuticas e de cosméticos 

• Indústrias alcooleiras, alimentícias e de biocombustíveis 

• Terminais de Armazenamento de Petróleo e combustíveis 

• Navios petroleiros e de produção e armazenamento de petróleo do tipo FPSO 

- Floating Production Storage and Offloading 

• Refinarias de petróleo 

• Plataformas offshore para prospecção, perfuração e produção de petróleo 

 

São apresentados a seguir alguns exemplos de instalações contendo a presença de 

áreas classificadas, pela presença de gases inflamáveis ou poeiras combustíveis. 

 

Figura 1- Instalação de indústria do petróleo e petroquímica contendo áreas 

classificadas pela presença de gases inflamáveis 
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Figura 2 - Instalação de silos de armazenamento de grãos contendo áreas 

classificadas pela presença de poeiras combustíveis 

 

 

Figura 3 - Instalação portuária contendo áreas classificadas pela presença de 

gases inflamáveis ou poeiras combustíveis 
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A disciplina de segurança das instalações elétricas em áreas classificadas tem por 

objetivo fazer com que os respectivos equipamentos sejam devidamente 

especificados, instalados, inspecionados, mantidos e reparados, ao longo de todo o 

tempo em que permanecerem instalados em áreas classificadas. Podem ser citados 

como exemplos de equipamentos elétricos certificados para atmosferas explosivas (equipamentos “Ex”): luminárias, tomadas, plugues, lanternas manuais e portáteis, 
motores síncronos e de indução, instrumentos de testes, caixas de junção, 

instrumentos eletrônicos ou digitais (sensores, transmissores, atuadores, 

posicionadores), câmeras de circuito fechado de TV e sistemas de intercomunicação 

industrial. Para que uma instalação “Ex” seja considerada SEGURA, existe a necessidade de que 

as seguintes atividades sejam executadas de acordo com os requisitos indicados nas 

normas técnicas brasileiras adotadas da Série ABNT NBR IEC 60079: 

• Classificação de áreas adequada 

• Projeto “Ex” adequado 

• Seleção de equipamentos “Ex” adequados, nas áreas de eletricidade, 
instrumentação, automação, telecomunicações e mecânica 

• Aquisição de equipamentos devidamente certificados (envolvendo 

fabricantes, laboratórios de ensaios e organismos de certificação de 

produtos) 

• Montagem dos equipamentos e sistemas “Ex” adequada 

• Inspeção inicial “Ex” detalhada, após cada nova montagem, reforma ou 
ampliação 

• Comissionamento adequado dos equipamentos, sistemas e instalações “Ex” 

• Operação adequada dos equipamentos “Ex”  
• Serviços de reparo e recuperação de equipamentos “Ex” adequados 

• Auditorias periódicas, de forma a verificar se todos os requisitos normativos 

estão sendo de fato realizados 
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• Procedimentos adequados da gestão das mudanças, sempre que houver 

necessidade de alteração do processo, dos procedimentos, das instalações, 

dos equipamentos ou das pessoas 

 

São indicadas a seguir as respectivas Normas Técnicas aplicáveis aos serviços de classificação de áreas, projeto, seleção de equipamentos elétricos “Ex”, montagens elétricas “Ex”, inspeção e manutenção de equipamentos elétricos “Ex” e serviços de reparo e recuperação de equipamentos elétricos “Ex”, publicadas pela ABNT: 

• ABNT NBR IEC 60079-10-1: Classificação de áreas contendo gases 

inflamáveis 

• ABNT NBR IEC 60079-10-2: Classificação de áreas contendo poeiras 

combustíveis 

• ABNT NBR IEC 60079-14: Projeto, montagem e inspeção inicial de instalações elétricas “Ex” 

• ABNT NBR IEC 60079-17: Inspeção e manutenção de instalações elétricos “Ex” 

• ABNT NBR IEC 60079-19: Reparo, revisão e recuperação de equipamentos elétricos “Ex” 

 

O inter-relacionamento geral entre estas normas técnicas sobre serviços “Ex” para 
atividades classificação de áreas, projeto, seleção de equipamentos, montagem, 

inspeções, manutenção e recuperação de equipamentos elétricos em áreas 

classificadas contendo gases inflamáveis ou poeiras combustíveis são indicados na 

Figura a seguir. 
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Figura 4 - Inter-relacionamento entre as normas técnicas brasileiras sobre 
serviços em equipamentos e instalações elétricas em áreas classificadas 

contendo gases inflamáveis ou poeiras combustíveis 
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2 Classificação de áreas contendo gases inflamáveis ou 
poeiras combustíveis 

2.1 Objetivos da classificação de áreas 

A classificação de áreas é um método de análise e classificação do ambiente onde 

possa ocorrer uma atmosfera explosiva, de modo a facilitar a seleção adequada e 

instalação de equipamentos a serem instalados ou utilizados com segurança nestes 

ambientes, considerando os grupos de gases inflamáveis ou de poeiras 

combustíveis, assim como as respectivas classes de temperatura. 

Na maioria dos locais onde os produtos inflamáveis são utilizados, é difícil assegurar 

que jamais ocorrerá a presença de uma atmosfera explosiva. Pode também ser difícil 

assegurar que os equipamentos jamais se constituirão em fontes de ignição. 

Entretanto, em situações em que exista uma alta probabilidade de ocorrência de 

uma atmosfera explosiva, a confiabilidade é obtida pelo uso de equipamentos que 

tenham uma baixa probabilidade de se tornarem fontes de ignição. Por outro lado, 

onde houver uma baixa probabilidade de ocorrência de uma atmosfera explosiva, 

pode-se utilizar equipamentos construídos com base em normas industriais de 

aplicação geral. 

Raramente é possível, por meio de uma simples análise de uma planta industrial ou 

mesmo de um projeto, decidir que partes daquela indústria podem ser enquadradas 

na definição de zonas (Zona 0, 1, 2, 20, 21 ou 22). É necessário um estudo mais 

detalhado e isso envolve a análise das probabilidades básicas de ocorrência de uma 

atmosfera explosiva. 

Uma vez que se tenha avaliado a probabilidade da frequência e duração de uma 

liberação (bem como o grau de risco), a taxa de liberação, concentração, velocidade, 

ventilação e outros fatores que afetam o tipo ou a extensão da zona, existe então uma 

base confiável para determinar a probabilidade de presença de mistura explosiva de 

gases inflamáveis (Zonas 0, 1 ou 2) ou de poeiras combustíveis (Zona 20, 21 ou 22) 

nas áreas classificadas. 
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3 Zonas, Grupos e classes de temperatura em áreas 
classificadas 

O que define que uma área seja considerada como sendo classificada é a 

probabilidade da presença da atmosfera explosiva, seja devido a gases inflamáveis 

ou a poeiras combustíveis. Podem ser citados como exemplos de gases inflamáveis: 

gás natural, GLP e vapores de gasolina, querosene ou álcool. São exemplos de poeiras 

combustíveis: grãos ou farelos de trigo, milho, soja, açúcar, carvão e alimentos.  

A probabilidade de presença de uma atmosfera explosiva de gás bem como o tipo de 

zona depende, principalmente, do grau da fonte de risco e da ventilação. A 

determinação dos tipos de Zonas das áreas classificadas é baseada na frequência 

ou na probabilidade estatística de ocorrência e duração de uma atmosfera 

explosiva de gás na área de processo considerada no estudo. As Normas Técnicas 

Brasileiras adotadas de classificação de áreas (ABNT NBR IEC 60079-10-1 e ABNT 

NBR IEC 60079-10-2), seguindo a Normalização Internacional IEC, classifica as 

áreas de risco em Zonas e Grupos. 

• Zona 0 / Zona 20: Área na qual uma atmosfera explosiva (de gás inflamável ou 

de poeira combustível respectivamente) está presente continuamente ou por 

longos períodos ou frequentemente. 

• Zona 1 / Zona 21: Área na qual uma atmosfera explosiva (de gás inflamável ou 

de poeira combustível respectivamente) pode ocorrer ocasionalmente em 

condições normais de operação. 

• Zona 2 / Zona 22: Área na qual uma atmosfera explosiva (de gás inflamável ou 

de poeira combustível respectivamente) não é prevista de ocorrer em condições 

normais de operação, mas, se ocorrer, irá persistir somente por um curto 

período. Alguns procedimentos para classificação de áreas contidos em alguns “Códigos Industriais” ou algumas “Práticas Recomendadas” aplicadas em diversos países do 
mundo, inclusive no Brasil, consideram, de forma muito simplificada, que uma área 

na qual a probabilidade de ocorrência de presença de atmosfera explosiva seja 

maior do que 1.000 horas por ano pode ser classificada como sendo Zona 0 / Zona 

20. Se a probabilidade de ocorrência de presença de atmosfera explosiva seja menor 
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do que 10 horas por ano, segundo estes mesmos procedimentos, a área classificada 

pode ser considerada como sendo Zona 2 / Zona 22. Caso a probabilidade de 

ocorrência de atmosfera explosiva seja menor do que 1.000 horas / ano e maior do 

que 10 horas / ano a área classificada pode ser considerada como sendo Zona 1 / 

Zona 21. 

A determinação do Grupo é estabelecida em função dos gases explosivos presentes 

no ambiente, sendo subdividido em Grupo I, Grupo II ou Grupo III. 

Grupo I é relativo às instalações subterrâneas, como nas minas de carvão, onde se 

encontra basicamente a presença do gás metano. 

Grupo II é relativo às instalações de superfície, sendo subdividido em Grupo IIA, IIB 

e IIC, de acordo com o gás representativo do local da instalação. 

• Grupo IIA: Gás representativo: propano; 

• Grupo IIB: Gás representativo: etileno; 

• Grupo IIC: Gás representativo: acetileno (inclui o hidrogênio). 

Grupo III é relativo às instalações contendo poeiras combustíveis, sendo 

subdividido em Grupo IIIA, IIIB e IIIC, de acordo com o tipo de poeira representativo 

do local da instalação. 

• Grupo IIIA: Fibras combustíveis ou materiais particulados; 

• Grupo IIIB: Poeiras não condutivas; 

• Grupo IIIC: Poeiras condutivas. 

As classes de temperatura dos gases (Grupo II) e as temperatura máxima de superfície para equipamentos “Ex” são indicados na Tabela a seguir. 
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Figura 5 - Classes de temperatura dos gases (Grupo II) e as temperatura máxima 

de superfície para equipamentos elétricos “Ex” para instalação em áreas 
classificadas contendo gases inflamáveis 
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4 Exemplos de desenhos de classificação de áreas 
São apresentados a seguir exemplos de desenhos de classificação de áreas, tendo como base os conceitos de “Zonas” para gases inflamáveis (Zonas 0, 1 ou 2) e para 

poeiras combustíveis (Zonas 20, 21 ou 22). 

 
Figura 6 - Exemplo de desenho classificação de áreas contendo atmosferas 

explosivas de gases inflamáveis 

 

 
Figura 7 - Exemplo de desenho de classificação de áreas contendo poeiras 
combustíveis 
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5 Sinalização de segurança em áreas classificadas 
As placas de sinalização de segurança instaladas em áreas classificadas são 

destinadas a alertar e advertir os trabalhadores que estão envolvidos com a 

execução de atividades nestes locais sobre o risco de formação de atmosferas 

explosivas no local de trabalho e, desta forma, sobre a necessidade de seguir os 

procedimentos de trabalhos seguros, as recomendações das análises de risco 

aplicáveis e as observações de segurança das respectivas permissões de trabalho 

emitidas. 

Estas placas de sinalização são destinadas também a ressaltar a percepção do risco 

quanto a execução de atividades em áreas classificadas, ou áreas circundantes a 

estas, sobre o eventual risco de utilizar equipamentos elétricos, eletrônicos ou 

mecânicos, devido a possibilidade de geração de centelhas, faíscas ou superfícies 

quentes, por conta do atrito ou de acúmulo de cargas eletrostáticas, que podem vir 

a se tornar fontes de ignição. As placas de sinalização de segurança “Ex” necessitam: ser instaladas nas rotas de 
acesso às áreas classificadas, incluindo escadas, portas e acesso às casas de operação 

ou controle; permitir uma rápida visualização e um fácil entendimento por parte das 

pessoas que adentram as áreas classificadas; possuir tamanho e formato 

compatíveis com a identificação visual da instalação; e serem fabricadas de 

materiais adequados contra as influências externas existentes nas instalações, como 

ataques químicos ou ambientes marítimos. 

Sob o ponto de vista normativo, a utilização de placas de sinalização de segurança 

em áreas classificadas é apresentada nas Normas Técnicas Brasileiras ABNT NBR 

IEC 60079-14 (Instalações elétricas terrestres “Ex”) e ABNT NBR IEC 61892-7 (Instalações elétricas marítimas “Ex”). Sob o ponto de vista legal, por exemplo, a 

Seção 37.27.9.1 da NR-37 especifica que as áreas classificadas devem possuir 

sinalização de segurança, visível e legível, indicando a proibição da presença de 

fontes de ignição. 
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Na figura a seguir são apresentados exemplos de placas de sinalização de segurança 

de áreas classificadas, com base nos requisitos especificados nas Normas Técnicas 

brasileiras adotadas ABNT NBR IEC 60079-14 e ABNT NBR IEC 61892-7. 

           

Figura 8 - Exemplos de placa de sinalização de segurança em áreas classificadas 
de acordo com os requisitos especificados nas Normas Técnicas Brasileiras 

adotadas ABNT NBR IEC 60079-14 e ABNT NBR IEC 61892-7 

 

  

Ex

Atmosferas 

Explosivas
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6 Certificação de equipamentos elétricos “Ex” para áreas 
classificadas de gases inflamáveis ou de poeiras 
combustíveis 

De acordo com requisitos legais vigentes no Brasil, alinhados com os requisitos internacionais do esquema de certificação de equipamentos “Ex” elaborados de 
comum acordo pelos países participantes do IECEx e que tem o apoio das Nações 

Unidas, para que os equipamentos elétricos possam ser instalados em áreas 

classificadas, estes devem ter passado por um processo de avaliação da 

conformidade e devem ser certificados por Organismo de Certificação de 

Conformidade, de acordo com os Requisitos de Avaliação da Conformidade 

(RAC) de produtos elétricos para instalação em áreas classificadas contendo gases 

inflamáveis ou poeiras combustíveis. 

 

Estes Certificados de Conformidade de equipamentos elétricos “Ex” devem ser 
emitidos com base em relatórios de ensaios realizados em laboratórios com reconhecimento na área de equipamentos “Ex”, bem como em avaliações da 
conformidade, tendo como base os requisitos especificados nas Normas Técnicas Brasileiras adotadas aplicáveis aos diversos tipos de proteção “Ex” da Série ABNT 

NBR IEC 60079 - Atmosferas explosivas. 

A Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10) requer que os equipamentos elétricos “Ex” a serem instalados em áreas classificadas possuam certificados de 
conformidade emitidos no âmbito do Sistema Brasileiro da Avaliação da 

Conformidade (SBAC). 
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7 Principais características dos equipamentos elétricos 
certificados para áreas classificadas 

Ao se instalar equipamentos ou sistemas elétricos, de instrumentação, de 

automação, de telecomunicações ou mecânicos em uma planta de processamento de 

petróleo ou petroquímico ou em um local onde possam estar presentes produtos 

inflamáveis ou combustíveis, as medidas de proteção tomadas, os tipos de proteção dos equipamentos “Ex” e o os níveis de proteção dos equipamentos “Ex” (EPL – 

Equipment Protection Level) proporcionados, dependem do risco potencial 

envolvido. 

As características técnicas dos equipamentos, produtos, dispositivos e sistemas elétricos e mecânicos “Ex” para instalação em atmosferas explosivas representam 
soluções que estes produtos não representem uma fonte de ignição que possa causar 

a explosão da atmosfera explosiva de gás inflamável ou poeira combustível que 

possa estar presente no local da instalação. 

Estas características podem ser obtidas por meio de um invólucro externo 

adequado (por exemplo invólucros pressurizados ou invólucros à prova de 

explosão), ou de equipamentos que não gerem centelhas ou faíscas 

(equipamentos com segurança aumentada ou equipamentos não acendíveis), ou 

ainda por meio de redução dos níveis de energia nos circuitos elétrico ou ópticos 

(segurança intrínseca ou proteção óptica). 

Os equipamentos elétricos, de instrumentação, de automação, de telecomunicações 

ou mecânicos para serem instalados em áreas classificadas contendo atmosferas 

explosivas devem possuir características específicas de proteção. Estas características de proteção são denominadas “tipos de proteção Ex”, normalizados 

nas Normas Brasileiras das Séries ABNT NBR IEC 60079 e ABNT NBR ISO/IEC 

80079 – Atmosferas explosivas.  Os principais tipos de proteção “Ex” mais comumente aplicados a equipamentos “Ex” industriais são: 
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• Ex “eb” / Ex “ec” – Segurança aumentada – Norma Técnica Brasileira 

adotada ABNT NBR IEC 60079-7 

• Ex “nA” – Não centelhante – Norma Técnica Brasileira adotada ABNT NBR 

IEC 60079-15 

• Ex “ia”, “ib”, “ic” – Segurança intrínseca – Norma Técnica Brasileira 

adotada ABNT NBR IEC 60079-11 

• Ex “pzc” / Ex “pxb” / Ex “pyb” – Invólucros pressurizados – Norma 

Técnica Brasileira adotada ABNT NBR IEC 60079-2 

• Ex “t” – Proteção de equipamentos contra ignição de poeira combustível 

por invólucros - Norma Técnica Brasileira adotada ABNT NBR IEC 60079-

31 

• Ex “op” – Proteção óptica – Norma Técnica Brasileira adotada ABNT NBR 

IEC 60079-28 

• Ex “db eb” – Invólucro à prova de explosão com entrada indireta por 

caixa de terminais de segurança aumentada – Norma Técnica Brasileira 

adotada ABNT NBR IEC 60079-1 / ABNT NBR IEC 60079-7 

• Ex “db” – Invólucro à prova de explosão com entrada direta – Norma 

Técnica Brasileira adotada ABNT NBR IEC 60079-1 

• Ex “h” – Proteção para equipamentos mecânicos “Ex” – Norma Técnica 

Brasileira adotada ABNT NBR ISO 80079-36 

• Ex “b” – Proteção por controle de fontes de ignição – Norma Técnica 

Brasileira adotada ABNT NBR ISO 80079-37 

• Ex “c” – Proteção construtiva para equipamentos mecânicos “Ex” – 

Norma Técnica Brasileira adotada ABNT NBR ISO 80079-37 

• Ex “k” – Proteção por imersão em líquido – Norma Técnica Brasileira 

adotada ABNT NBR ISO 80079-37 

São apresentadas a seguir figuras representativas dos principais tipos de proteção “Ex” aplicados a equipamentos elétricos ou mecânicos destinados a instalação ou 
utilização em áreas classificadas. 
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Figura 9 - Principais tipos de proteção aplicados a equipamentos elétricos e 

mecânicos “Ex” 
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8 Exemplos típicos de equipamentos elétricos 
certificados instalados em áreas classificadas 

 

São apresentados a seguir alguns exemplos típicos de equipamentos elétricos com certificação “Ex” instalados em áreas classificadas contendo atmosferas explosivas 
de gases inflamáveis ou de poeiras combustíveis. 

 

Figura 10 - Exemplo de motores elétricos de indução trifásicos com tensão de 4.16 
kV com tipo de proteção Ex "nA" (não acendível), instalado em planta 

petroquímica 
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Figura 11 - Exemplo de caixas de terminais ("Junction-Boxes") com invólucros 

plásticos com tipo de proteção Ex "e" (segurança aumentada) instaladas em 

refinaria de petróleo 

 

 

Figura 12 - Motor elétrico de indução trifásico com tensão de 440 V com tipo de 

proteção Ex “nA” (não acendível), instalado em plataforma de petróleo 
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Figura 13 - Painel de distribuição de circuitos de força com componentes 

centelhantes (disjuntores e contatores) do tipo “à prova de explosão” 
encapsulados em plástico (Ex “de”) e invólucros externos do tipo segurança 
aumentada (Ex “e”) 

 
Figura 14 - Motor elétrico de indução trifásico com tensão de 11 kV / 13 MW com 
tipo de proteção Ex “p” (invólucro pressurizado), instalado em plataforma de 
petróleo 



Ricardo Carletti, Roberval Bulgarelli, Rogélio Gôngora da Silva, Sérgio Moises Rausch 

 SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ÁREAS CLASSIFICADAS 
2

7
 

 

 

Figura 15 - Luminária LED com tipo de proteção Ex “de”, tensão nominal 220 V, 
instalada em navio do tipo FPSO (Floating Production Storage and Offloading) 

 

 

Figura 16 - Motor elétrico de indução trifásico com tensão de 13.0 kV / 13.4 MW, 

com tipo de proteção Ex “p” (invólucro pressurizado), instalado em navio do tipo 
FPSO (Floating Production Storage and Offloading) 
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Figura 17 - Painel de controle com tipo de proteção Ex "p" (invólucro 

pressurizado), contendo I/O remoto de PLC e barreiras de segurança intrínseca, 

instalado em refinaria de petróleo 

 

 

Figura 18 - Serviços de montagem em motor elétrico de indução trifásico com tipo 

de proteção Ex “nA” (não acendível) instalado em refinaria de petróleo 
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Figura 19 - Caixas de terminais (Junction-Boxes) com invólucros em aço inoxidável 

com tipo de proteção Ex “e” (segurança aumentada) instaladas em navio do tipo 
FPSO (Floating Production Storage and Offloading) 
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9 Serviços de seleção de equipamentos “Ex” e projeto de 
instalações elétricas em áreas classificadas 

 

São aplicáveis para os equipamentos e instalações elétricas em áreas classificadas 

os requisitos apropriados e aplicáveis para os equipamentos e instalações em áreas 

não classificadas. No entanto, os requisitos de instalação de equipamentos 

elétricos em áreas não classificadas são muitas vezes insuficientes para atender 

os elevados níveis de risco e de requisitos de segurança necessários para instalações 

destes tipos de equipamentos em áreas classificadas, as quais podem conter 

atmosferas explosivas de gases inflamáveis ou poeiras combustíveis. Este fato faz com que os projetos de instalações “Ex” possuam particularidades e requisitos 

próprios que os tornam mais específicos, e, portanto, elaborados com um grau 

mais elevado de complexidade. 

De acordo com os requisitos da ABNT NBR IEC 60079-14, equipamentos elétricos 

e de instrumentação devem ser especificados, dimensionados, instalados e 

utilizados de forma que operem dentro de suas faixas nominais de potência, tensão, 

corrente, frequência, regime de serviço, entre outras características, onde um “desvio” ou “não-conformidade” pode colocar em risco a segurança do equipamento 
e, consequentemente, de toda a instalação.  

Em particular, cuidados devem ser tomados para assegurar que a tensão e a 

frequência sejam apropriadas para o sistema de alimentação no qual os 

equipamentos são utilizados e que a classificação da temperatura tenha sido 

estabelecida para a tensão e frequência nominais ou especificadas para os 

equipamentos. 

Para a maioria das situações é previsto que as considerações apresentadas a seguir 

sejam aplicadas para seleção de EPL (Equipment Protection Level) de equipamentos “Ex” com relação às ZONAS dos locais de instalação. A ABNT NBR IEC 60079-14 apresenta a metodologia “tradicional” de seleção do EPL de acordo com as 

determinações das Zonas de áreas classificadas com gases inflamáveis ou poeiras 

combustíveis. 
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ZONA 
Níveis de proteção de 
equipamentos (EPL) adequados 
para a instalação 

GRUPO 

0 Ga 
Grupo II 
Gases inflamáveis 

1 Ga ou Gb 
2 Ga, Gb ou Gc 

20 Da 
Grupo III  
Poeiras combustíveis 

21 Da ou Db 
22 Da, Db ou Dc 

Figura 20 - Níveis de proteção de equipamento (EPL) de acordo com as Zonas de 

classificação de áreas com gases inflamáveis ou poeiras combustíveis 

Fazendo-se uma comparação simplificada entre os EPL e os tipos de proteção, para 

fins de instalação em atmosferas explosivas de gás (Grupo II), de forma similar às atuais e “tradicionais” definições indicadas na Norma Técnica Brasileira adotada 
ABNT NBR IEC 60079-14, baseado em zonas (sem levar em consideração nenhuma 

avaliação adicional de risco), tem-se que os seguintes critérios de seleção de EPL de 

equipamento com relação à classificação de áreas contendo gases inflamáveis: 

- Equipamentos elétricos “Ex” com EPL Ga são adequados para instalação em 

áreas classificadas de gás dos tipos Zonas 0, 1 e 2; 

- Equipamentos elétricos “Ex” com EPL Gb são adequados para instalação em 

áreas classificadas de gás dos tipos Zonas 1 e 2; 

- Equipamentos elétricos “Ex” com EPL Gc são adequados para instalação 

somente em áreas classificadas de gás do tipo Zona 2. 

De forma similar podem ser relacionados os EPL para instalação em atmosferas 

explosivas de poeiras combustíveis (Grupo III), como apresentado a seguir: 

- Equipamentos elétricos “Ex” com EPL Da são adequados para instalação em 

áreas classificadas de poeiras dos tipos Zonas 20, 21 e 22; 

- Equipamentos elétricos “Ex” com EPL Db são adequados para instalação em 

áreas classificadas de poeiras dos tipos Zonas 21 e 22; 

- Equipamentos elétricos “Ex” com EPL Dc são adequados para instalação 

somente em áreas classificadas de poeiras do tipo Zona 22. 
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10 Aterramento e equipotencialização de equipamentos e 
instalações em atmosferas explosivas 

 

A equipotencialização é a técnica utilizada para minimizar a diferença de potencial 

entre dois objetos condutivos, de forma que esta diferença seja a menor possível. Os 

objetos nestes casos não são necessariamente aterrados. Já o aterramento, por 

outro lado, é a técnica de equalizar a diferença de potencial entre dois objetos 

condutivos e o terra.  

A combinação das técnicas de equipotencialização e de aterramento é utilizada de 

forma a manter o potencial do sistema sob consideração no potencial zero do 

sistema de terra. 

Podem ser citados como os principais objetivos dos circuitos de aterramento e 

equipotencialização: 

 

• Eliminar a possibilidade de choques elétricos para as pessoas 

• Proporcionar a devida operação de dispositivos de proteção de forma que o 

tempo de duração das correntes de falta seja minimizado 

• Equalizar o potencial de tensão de partes metálicas não destinadas à 

condução de corrente 

• Evitar o acúmulo de cargas eletrostáticas geradas pela movimentação de 

fluidos nos equipamentos de processo 

Por exemplo, as atividades de equipotencialização e de aterramento de 

aeronaves durante o processo de reabastecimento evita o acúmulo de cargas 

eletrostáticas que são geradas pela movimentação do querosene ou da gasolina de 

aviação, as quais poderiam, em caso contrário, causar a ignição dos vapores 

combustíveis. É apresentado a seguir um exemplo de aterramento e de 

equipotencialização para controle de eletricidade estática em atmosferas 
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explosivas, com base nos requisitos especificados na Norma 

ABNT IEC TS 60079-32-1. 

 

Figura 21 - Conceitos de equipotencialização e de aterramento, aplicados para 
evitar a geração e mitigação de acúmulo de cargas eletrostáticas em áreas 

classificadas 

 

Em áreas classificadas, a eliminação das fontes de ignição pode ser considerada 

como um requisito fundamental, sendo que a implantação de um sistema efetivo de 

aterramento e de equipotencialização representa um critério básico de projeto.  

Além de evitar o acúmulo de eletricidade estática, o sistema de aterramento 

contribui também para a devida atuação de dispositivos de proteção contra faltas 

a terra, no caso da ocorrência de falhas do isolamento para a terra em equipamentos 

e circuitos elétricos, os quais rapidamente desligam o circuito. Caso contrário, 

poderia ocorrer a existência de pontos quentes com temperatura excessiva (acima 

da classe de temperatura do local da instalação) ou que poderiam ser gerados arcos 

elétricos devido à falha do isolamento. 
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11 Inspeção de equipamentos e instalações elétricas em 
áreas classificadas 

 

Uma vez que as instalações elétricas em áreas classificadas possuem características 

específicas de projeto, a fim de torná-las adequadas para atmosferas contendo 

gases inflamáveis ou poeiras combustíveis, é essencial, por razões de segurança, 

durante toda a vida útil destas instalações, que seja preservada a integridade 

destas características específicas e dos tipos de proteção “Ex” dos equipamentos.  

Neste sentido, as atividades de inspeção e manutenção de equipamentos e instalações “Ex” podem ser consideradas como sendo o “coração” de todo processo 
de gestão de segurança, de ativos “Ex”, de processos e de pessoas, relacionados com o tema “segurança dos equipamentos e das instalações em atmosferas explosivas”. 
Somente por meio da aplicação periódica de inspeções das instalações, é possível evitar casos potenciais de riscos, de “desvios” ou de não conformidades. É nesta fase 
que se percebe os benefícios da utilização de equipamentos elétricos com tipos de proteção “Ex” mais “modernos”, por exemplo, os equipamentos intrinsecamente seguros, em relação aos “antigos” equipamentos com invólucros metálicos do tipo “à prova de explosão”, em especial aqueles com juntas flangeadas e entradas diretas de cabos. Equipamentos Ex “d” com invólucros metálicos requerem verificações de 

folga (interstícios) ou rugosidade das juntas flangeadas, que nem sempre são de simples aplicação pelas equipes de manutenção da instalação elétrica “Ex”. Os equipamentos elétricos “Ex” instalados em atmosferas explosivas devem ser 
inspecionados, pelo menos, em intervalos de três anos, por pessoal devidamente 

treinado, qualificado ou certificado. Os resultados dos relatórios das inspeções 

devem ser arquivados no Prontuário das Instalações Elétricas da instalação ou 

unidade industrial.  Os eventuais “desvios” ou “não conformidades” encontradas nos equipamentos e 
instalações elétricas de campo devem ser corrigidos o mais rapidamente possível, de forma a evitar que os equipamentos com certificação “Ex” possam representar 
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fontes de ignição devido aos “desvios” encontrados nas inspeções em áreas 
classificadas. Os equipamentos elétricos “Ex” instalados em atmosferas explosivas devem ser 
mantidos em um estado de integridade de acordo com as suas especificações de 

instalação, de acordo com as normas técnicas vigentes na época. Isto não requer, normalmente, que os equipamentos “Ex” existentes atendam, em cada caso, os 
requisitos e especificações de instalação posteriores à época de sua construção, os quais podem ser diferentes ou “mais rigorosos”. Todos os equipamentos devem, 
porém, estar de acordo com as respectivas especificações e instruções de instalação 

elaboradas pelos fabricantes. 

Da mesma forma, a execução dos serviços rotineiros de manutenção de 

equipamentos elétricos construídos de acordo com especificações que tenham sido 

alteradas pela normalização ou pelo fabricante não requer que estes equipamentos “Ex” sejam necessariamente substituídos ou modificados. Um pré-requisito para 

esta manutenção é que, após a execução dos serviços, com a utilização de peças sobressalentes originais, onde necessário, o equipamento “Ex” ainda corresponda e 
atenda a todas as especificações originais de fabricação, a fim de assegurar sua 

adequação para a área classificada do local da instalação. 

Os procedimentos, requisitos e listas de verificação indicados na Norma Técnica 

Brasileira ABNT NBR IEC 60079-17 devem ser aplicados quando da execução de 

serviços de inspeção e manutenção de sistemas elétricos, de instrumentação, de 

automação ou de telecomunicações em atmosferas explosivas contendo gases 

inflamáveis ou poeiras combustíveis. As etapas de inspeção e manutenção das instalações “Ex” podem ser consideradas 
um dos elos mais importantes na corrente de ações de segurança que englobam as instalações “Ex”, desde as etapas iniciais de projeto e de seleção dos 

equipamentos até os serviços de montagem e manutenção, passando pelo processo 

de avaliação da conformidade por meio da certificação dos equipamentos “Ex”, 
de empresas de serviços de projeto, montagem, inspeção, manutenção ou reparo e recuperação de equipamentos “Ex”, e de competências pessoais “Ex”. As 
atividades de inspeções das instalações em atmosferas explosivas fazem com que as 



Ricardo Carletti, Roberval Bulgarelli, Rogélio Gôngora da Silva, Sérgio Moises Rausch 

 SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ÁREAS CLASSIFICADAS 
3

6
 

eventuais não conformidades existentes que forem detectadas possam ser 

prontamente tratadas e corrigidas, de forma a assegurar que os equipamentos “Ex” 
continuem apresentando suas funções e tipos de proteção para os quais foram 

fabricados e certificados. 

Sob o ponto de vista de segurança das instalações industriais “Ex” e das pessoas 

que nelas trabalham, bem como da preservação da vida e do meio ambiente, ao longo do ciclo total de vida das instalações “Ex”, a Norma Técnica Brasileira adotada 
ABNT NBR IEC 60079-17 pode ser considerada, como sendo uma das Normas “Ex” 

mais importantes. Isto se deve ao fato que a aplicação adequada e periódica desta 

Norma, assegurar que as instalações industriais em atmosferas explosivas estejam 

continuamente de acordo com os requisitos de proteção proporcionados pelos equipamentos “Ex”, bem como estejam adequados aos agentes agressivos presentes 

no ambiente industrial, como poeira, sujeira, salinidade, ataques químicos 

corrosivos, bem como às influências externas para as instalações marítimas (como 

ventos, umidade, salinidade, água do mar, corrosão galvânica e corrosão 

atmosférica). 
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12 Tipos e graus e de inspeções em equipamentos e 
instalações elétricas em áreas classificadas 

 

Os procedimentos, requisitos e listas de verificação indicados na Norma Técnica 

Brasileira adotada ABNT NBR IEC 60079-17 devem ser aplicados quando da 

execução de serviços de inspeção e manutenção de sistemas elétricos, de 

instrumentação, de automação ou de telecomunicações em atmosferas explosivas 

contendo gases inflamáveis ou poeiras combustíveis. 

É necessário manter uma rigorosa rotina periódica de inspeções “Ex”, com base 

em procedimentos normalizados, durante toda a vida útil das instalações. As 

inspeções periódicas visam detectar não conformidades e modificações de campo não autorizadas, de forma que estes “desvios” ou “incorreções” sejam corrigidos, mantendo as instalações “Ex” adequadas e seguras de acordo com os requisitos das 
Normas Técnicas Brasileiras adotadas da Série ABNT NBR IEC 60079 e de acordo 

com os requisitos legais aplicáveis. 

A Norma Técnica Brasileira ABNT NBR IEC 60079-17 apresenta três TIPOS de 

inspeções de equipamentos e instalações elétricas em áreas classificadas: inicial, 

periódica ou por amostragem, de acordo com os seguintes requisitos. 

Inspeções INICIAIS: Inspeções de todos os equipamentos, sistemas e instalações elétricas “Ex”, antes que estes sejam colocados em serviço. 
As inspeções iniciais proporcionam uma avaliação dos equipamentos “Ex”, com o 
objetivo de identificar se estes foram devidamente selecionados, com relação ao 

tipo de proteção, grupo de gás ou de poeira, classe de temperatura, temperatura 

máxima de superfície e EPL, bem como verificação completa, interna e externa, que 

eles foram devidamente instalados, de acordo com a Norma ABNT NBR IEC 60079-

14, bem a verificação do atendimento dos requisitos específicos de instalação (nos casos em que os respectivos certificados de conformidade possuam sufixo “X”) e dos 
requisitos dos fabricantes. Neste tipo de inspeção é utilizado o grau detalhado. 
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Inspeções PERIÓDICAS: Inspeção de todos os equipamentos, sistemas e instalações elétricas “Ex”, realizadas de forma rotineira. Neste tipo de inspeção é 

normalmente utilizado o grau visual ou apurado. 

 

Inspeções por AMOSTRAGEM: Inspeção de uma parte representativa de equipamentos, sistemas e instalações “Ex”, que é utilizada para o ajuste do intervalo 
de tempo das inspeções periódicas. Neste tipo de inspeção é normalmente utilizado 

o grau visual ou apurado. 

 

 

Figura 22 - Tipos de inspeções de equipamentos e instalações elétricas em áreas 

classificadas: Inicial, periódica e por amostragem 

 

A Norma Técnica Brasileira ABNT NBR IEC 60079-17 define também os três 

GRAUS de inspeção que podem ser aplicados nas inspeções que são feitas em áreas 

classificadas: visual, apurado e detalhado. 
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Inspeções VISUAIS: Inspeções que identificam, sem a utilização de equipamentos 

de acesso ou ferramentas, defeitos que são evidentes visualmente, como, por 

exemplo, ausência de parafusos de fixação de tampas com juntas flangeadas, 

entradas de cabos não utilizadas sem tamponamento, equipamentos com invólucros 

abertos, quebrados ou sem aterramento, falta de unidades seladoras em invólucros do tipo “à prova de explosão” ou modificações não autorizadas, que sejam 
visivelmente aparentes. 

As inspeções visuais representam as intervenções menos “invasivas” dos 

equipamentos e instalações em áreas classificadas. Estas inspeções são realizadas com os equipamentos “Ex” energizados e em operação, e não requerem que os 
equipamentos sejam desenergizados ou liberados, bem como não requerem a 

utilização de ferramentas especiais, permitindo que sejam encontrados desvios que 

são obviamente detectados pela verificação visual externa dos equipamentos “Ex”. 
Inspeções APURADAS: Inspeções que englobam os aspectos cobertos pelas 

inspeções visuais e, além disso, identifica aqueles defeitos, como parafusos soltos, 

prensa-cabos que não apertam adequadamente o cabo, que somente são detectáveis 

pela utilização de equipamentos de acesso.  

As inspeções apuradas são realizadas com requisitos adicionais àqueles utilizados nas inspeções visuais, sendo realizadas também com os equipamentos “Ex” 
energizados e em operação.  Estas inspeções apuradas permitem encontrar equipamentos com certificação “Ex” contendo “desvios” que não são detectados somente pela avaliação visual, e 

requerem a utilização de ferramentas, por exemplo, para verificar que os prensa-cabos ou parafusos de fixação das tampas dos invólucros “Ex” se encontram 
devidamente apertados.  

Inspeções DETALHADAS: Inspeções que verificam a existência de “desvios” que somente são visíveis com a abertura dos invólucros dos equipamentos “Ex”, com a 
consulta aos documentos de projeto e utilizando instrumentos de testes. Somente 

podem ser executadas com os equipamentos desenergizados.  
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O grau de inspeção detalhado engloba aqueles aspectos cobertos pelas inspeções 

apuradas e, adicionalmente, identificam defeitos ou desvios como danos nas 

juntas e áreas de passagem de chama ou parafusos quebrados ou com roscas 

espanadas em invólucros metálicos do tipo “à prova de explosão”, bem como 
terminais sem aperto, que somente são detectáveis com a abertura do invólucro ou 

pela utilização, quando necessário, de ferramentas e equipamentos de ensaios. As inspeções do tipo “iniciais” de uma instalação nova devem ser executadas com grau 

detalhado. 

As inspeções detalhadas são as inspeções mais completas que podem ser realizadas em equipamentos e instalações “Ex”. As inspeções detalhadas são 
realizadas com requisitos adicionais àqueles utilizados nas inspeções apuradas, sendo realizadas com os equipamentos “Ex” desenergizados e fora de operação, 

incluindo a verificação externa e interna dos invólucros, inclusive a verificação dos 

dispositivos existentes no interior dos equipamentos “Ex”. As inspeções detalhadas são capazes de encontrar equipamentos com certificação “Ex” que 
estejam instalados com gaxetas degradadas ou ressecadas, ou com terminais que 

estejam com conexões soltas ou corroídas, que podem causar mau contato, arcos, 

centelhas ou pontos quentes. 

As inspeções detalhadas incluem também a verificação das juntas dos invólucros 

metálicos do tipo à prova de explosão com juntas flangeadas, com tampas fixadas 

por meio de parafusos, de forma a assegurar que as faces destas juntas estão livres 

de danos ou riscos ou sinais de corrosão, bem como da devida aplicação de graxa 

ou vaselina contra ingresso indevido de água, antes do fechamento dos invólucros, 

além de verificar o devido aperto de cada um dos diversos parafusos.  

As inspeções detalhadas incluem também a verificação, dentre diversos outros 

requisitos, da devida selagem das unidades seladoras Ex “d”, do aperto dos prensa-cabos Ex “d”, do atendimento dos requisitos específicos de utilização 

(Certificados com sufixo “X”) e da compatibilidade dos parâmetros de 

segurança intrínseca de cada circuito, incluindo barreira ou equipamento associado [Ex “i”], equipamento de campo Ex “i” e os cabos de interligação. 
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Toda inspeção inicial de uma instalação nova ou de instalação existente cujo equipamento “Ex” tenha sido temporariamente removido para serviços de 
manutenção preventiva (em bancada, por exemplo), ou serviços de recuperação (em 

oficinas certificadas, por exemplo), e posteriormente reinstalados, deve ser do tipo 

detalhada. As inspeções detalhadas devem ser realizadas sempre que um equipamento “Ex” seja reparado ou recuperado, bem como nos equipamentos que 
tenham sido encontrados com algum tipo de desvio, como por exemplo, uma 

modificação não autorizada. 

Uma inspeção detalhada deve ser realizada sempre que forem realizados serviços 

rotineiros de manutenção que envolvam a abertura ou a desmontagem dos equipamentos “Ex”. 
O grau das inspeções “Ex” bem como o intervalo entre inspeções deve considerar 

também os resultados das inspeções anteriores, os fatores de agressividade do meio ambiente e as influências externas, os tipos de equipamento “Ex” instalados e 
as recomendações dos fabricantes, contidas nos respectivos manuais de inspeção e 

manutenção. 

 

Figura 23 - Graus de inspeções de equipamentos e instalações elétricas em áreas 

classificadas: Visual, apurada ou detalhada 
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São apresentadas na Tabela a seguir um resumo das principais características dos 

três graus de inspeções de equipamentos e instalações “Ex”. 
 

Inspeções 
EXTERNAS dos 
equipamentos 
“Ex” 

Inspeções 
INTERNAS dos 
equipamentos “Ex” 

Ferramentas e 
meio de acesso 
requeridos 

Inspeções 
VISUAIS 

X   

Inspeções 
APURADAS 

X  X 

Inspeções 
DETALHADAS 

X X X 

Figura 24 - Principais características dos três graus de inspeções de 

equipamentos e instalações “Ex” 
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13 Lista de verificação para inspeções de equipamentos e 
instalações elétricas - Ex “d”, Ex “e”, Ex “n” ou Ex “t” 

 

A Tabela indicada a seguir apresenta uma Lista de Verificação para inspeções 

detalhadas de equipamentos e instalações elétricas em áreas classificadas com 

tipos de proteção Ex “d” (invólucros à prova de explosão), Ex “e” (Segurança 

aumentada), Ex “n” (não acendível) ou Ex “t” (proteção contra ignição de poeira 

combustível por invólucro). 

Lista de verificação para inspeções detalhadas de equipamentos e instalações elétricas com tipos de proteção Ex “d”, Ex “e”, Ex “n” ou Ex “t” - Fonte: Norma Técnica 

Brasileira adotada ABNT NBR IEC 60079-17 

Verificar que: 

Ex “d” Ex “e” 
Ex “n”, 

Ex “t” 

Grau da inspeção: 

DETALHADO 

A REQUISITOS GERAIS (Aplicável para todos os equipamentos 

“Ex”) 
   

1 O equipamento “Ex” está adequado para os requisitos de EPL ou 
Zona do local da instalação 

   

2 O grupo do equipamento “Ex” está adequado para o local da 
instalação 

   

3 A classe de temperatura do equipamento “Ex” está correta 
(somente para gás inflamável) 

  n 

4 A temperatura máxima de temperatura do equipamento “Ex” 
está correta (somente para poeira combustível) 

  t 

5 O grau de proteção (Código IP) do equipamento “Ex” é adequado 
para o nível de proteção ou grupo ou condutividade 

   

6 A identificação do circuito está correta    

7 A identificação do circuito do equipamento “Ex” está disponível    
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Verificar que: 

Ex “d” Ex “e” 
Ex “n”, 

Ex “t” 

Grau da inspeção: 

DETALHADO 

8 O invólucro, as partes de vidro e vedações ou compostos de 

selagem vidro ou metal estão satisfatórios 
   

9 Não existem danos ou modificações não autorizadas    

10 Não existem evidências de modificações não autorizadas    

11 Os parafusos, dispositivos de entrada de cabos (direta e indireta) 

e bujões de selagem são do tipo correto e estão completamente 

apertados (Verificação física) 

   

12 As tampas roscadas dos invólucros são do tipo correto, estão 

apertadas e fixadas (Verificação física) 
   

13 As faces dos flanges estão limpas e não danificadas e as vedações, 

se existentes, estão satisfatórias 
   

14 A condição das juntas de vedação do invólucro está satisfatória    

15 Não existe evidência de ingresso de água ou poeira no involucro, 

de acordo com o grau de proteção (Código IP) 
   

16 As dimensões dos interstícios das juntas flangeadas estão: 

- Dentro dos limites, de acordo com a documentação do 

fabricante ou 

- Dentro dos valores máximos permitidos pela norma aplicável 

de fabricação, na época da instalação ou 

- Dentro dos valores máximos permitidos pelo Prontuário das 

instalações 

   

17 As conexões elétricas estão apertadas    

18 Os terminais não utilizados estão apertados   n 

19 Dispositivos de manobra encapsulados e dispositivos selados 

hermeticamente não estão danificados 
  n 

20 Componentes encapsulados não estão danificados   n 

21 Componentes à prova de explosão não estão danificados   n 
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Verificar que: 

Ex “d” Ex “e” 
Ex “n”, 

Ex “t” 

Grau da inspeção: 

DETALHADO 

22 Invólucros de respiração restrita estão satisfatórios (somente tipo “nR”) 
  n 

23 Conexão de ensaio, se instalada, está funcional (somente tipo “nR”) 
  n 

24 Operação de respiro está satisfatória (somente tipo “nR”)   n 

25 Dispositivos de respiro e de drenagem estão satisfatórios   n 

 Equipamentos específicos (Luminárias “Ex”)    

26 As lâmpadas fluorescentes não estão apresentando os efeitos de 

EoL (fim de vida) 
   

27 As lâmpadas de descarga não estão apresentando os efeitos de 

EoL (fim de vida) 
   

28 O tipo, características, pinos, configuração e posição da lâmpada 

estão corretos 
   

 Equipamentos específicos (Motores “Ex”)    

29 Os ventiladores do motor “Ex” possuem distâncias de 

afastamento adequadas para o invólucro ou tampas, sistemas de 

resfriamento não estão danificados, fundações do motor não 

possuem indícios de trincas 

   

30 A circulação de ar de ventilação não está impedida    

31 A resistência de isolamento (RI) dos enrolamentos do motor “Ex” 
está satisfatória 

   

B INSTALAÇÃO – REQUISITOS GERAIS    

1 O tipo do cabo está apropriado    

2 Não existem danos evidentes nos cabos    

3 A selagem de feixes, dutos, tubos ou eletrodutos está satisfatória    

4 As unidades seladoras estão corretamente preenchidas    
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Verificar que: 

Ex “d” Ex “e” 
Ex “n”, 

Ex “t” 

Grau da inspeção: 

DETALHADO 

5 A integridade do sistema de eletrodutos e as interfaces com os 

sistemas mistos estão mantidas 
   

6 As conexões de aterramento, incluindo quaisquer conexões de 

aterramento suplementares estão satisfatórias (por exemplo, as 

conexões estão apertadas e os condutores são de seção nominal 

transversal suficiente) (Verificação física) 

   

7 A impedância da malha de falta (em sistemas TN) ou resistência 

de aterramento (sistemas IT) está satisfatória 
   

8 Os dispositivos de proteção elétrica automáticos estão 

calibrados corretamente (sem possibilidade de rearme 

automático) 

   

9 Os dispositivos automáticos de proteção elétrica operam dentro 

dos limites permitidos 
   

10 As condições específicas de utilização segura (requisitos da Seção “X” dos certificados de conformidade, se aplicáveis) estão 
atendidas 

   

11 Os cabos que não estão sendo utilizados estão corretamente 

terminados 
   

12 As obstruções adjacentes às juntas flangeadas à prova de 

explosão estão de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-14 
   

13 A instalação de conversores com tensão ou frequência variável 

está de acordo com a documentação 
   

 INSTALAÇÃO – Sistemas de aquecimento “Ex”    

14 Os sensores de temperatura estão funcionando de acordo com a 

documentação do fabricante 
  t 

15 Os dispositivos de desligamento de segurança funcionam de 

acordo com os documentos do fabricante 
  t 
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Verificar que: 

Ex “d” Ex “e” 
Ex “n”, 

Ex “t” 

Grau da inspeção: 

DETALHADO 

16 O ajuste do dispositivo de desligamento de segurança está 

travado 
   

17 O rearme do dispositivo de desligamento de segurança de um 

sistema de aquecimento é possível somente por meio de uma 

ferramenta 

   

18 O rearme automático não é possível    

19 O rearme de um dispositivo de desligamento de segurança sob 

condições de falta é evitado 
   

20 O dispositivo de desligamento de segurança é independente do 

sistema de controle 
   

21 A chave de nível está instalada e corretamente ajustada, se 

requerido 
   

22 A chave de fluxo está instalada e corretamente ajustada, se 

requerido 
   

 INSTALAÇÃO – Motores “Ex”    

23 Os dispositivos de proteção operam dentro dos limites 

permitidos de tE ou tA 
   

C MEIO AMBIENTE    

1 O equipamento “Ex” está adequadamente protegido contra 
corrosão, intempéries, vibração e outros fatores adversos 

   

2 Não existe acúmulo indevido de poeira ou sujeira    

3 O isolamento elétrico está limpo e seco    
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14 Exemplos de desvios encontrados em equipamentos e 
instalações “Ex” durante inspeções 

 São apresentadas a seguir alguns exemplos de “desvios” que são encontrados nos equipamentos com certificação “Ex”, durante as inspeções de equipamentos e 
instalações elétricas em áreas classificadas contendo atmosferas explosivas de gases 

inflamáveis ou poeiras combustíveis. 

Estes tipos de desvios invalidam as características de segurança contra a ocorrência de explosão por parte dos equipamentos elétricos “certificados”, fazendo com que estes equipamentos “Ex”, mesmo tendo sido “originalmente” certificados 
pelos respectivos fabricantes junto a Organismos de Certificação reconhecidos, e considerados como sendo “seguros” na condição de “novos” quando saem das fábricas dos respectivos fabricantes, representem um “risco de ignição” em áreas classificadas, em função de “desvios” introduzidos em atividades de campo, por 
profissionais responsáveis pelas atividades de execução ou supervisão de serviços 

de montagem, manutenção ou recuperação de equipamentos e instalações elétricas 

em áreas classificadas. 

 

Figura 25 - Painel elétrico com invólucro metálico com certificação do tipo “à 
prova de explosão” encontrado instalado em área classificada com falta de 
parafusos de fixação da tampa 
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Figura 26 - Equipamento elétrico com invólucro metálico com certificação do tipo 
“à prova de explosão” encontrado instalado em área classificada com danos no 
flange de fixação da tampa, devido à utilização de talhadeira e marreta para a 
remoção da tampa 

 

Figura 27 - Instrumento com invólucro metálico com certificação do tipo “à prova 
de explosão” encontrado instalado em área classificada com prensa-cabos Ex 

“d” que não aperta o cabo 



Ricardo Carletti, Roberval Bulgarelli, Rogélio Gôngora da Silva, Sérgio Moises Rausch 

 SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ÁREAS CLASSIFICADAS 
5

0
 

 
Figura 28 - Botoeira com invólucro metálico com certificação do tipo “à prova de 
explosão” encontrado instalado em área classificada com falta de parafusos de 
fixação da tampa 

 
Figura 29 - Unidade seladora de eletroduto com certificação do tipo “à prova de 
explosão” encontrada instalada em área classificada sem enchimento interno 
(vazia) 
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Figura 30 - Luminária com invólucro com certificação do tipo “segurança 
aumentada” encontrada instalado em área classificada com prensa-cabos com 

fixação quebrada 

 

 

Figura 31 - Motor elétrico com certificação do tipo “não acendível” (Ex “nA”) 
encontrado instalado em área classificada com tampa defletora corroída e 

danificada 
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Figura 32 - Painel elétrico com invólucro metálico com certificação do tipo “à 
prova de explosão” encontrado instalado em área classificada com parafuso de 
fixação da tampa quebrado e chave de controle sem o eixo de vedação 

 

Nos exemplos apresentados de graves desvios nos equipamentos e instalações 

elétricas em áreas classificadas contendo gases inflamáveis ou poeiras 

combustíveis, podem ser identificados dois fatores em comum: todos os equipamentos elétricos “Ex” haviam sido originalmente certificados pelos 

respectivos fabricantes e todos os serviços foram executados ou supervisionados 

por profissionais autorizados pelas respectivas Empresas responsáveis, para 

intervenção em equipamentos e instalações elétricas, inclusive em áreas classificadas, de acordo com os requisitos legais vigentes. Estes “desvios” 
evidenciam que somente a certificação de equipamentos “Ex” tem se mostrado 
insuficiente para garantir a segurança das instalações elétricas em áreas 
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classificadas. A sistemática da avaliação da conformidade, por meio da 

certificação, aplicável para a equipamentos elétricos “Ex” deve ser aplicada 
também para a certificação das Empresas de Serviços “Ex” e para a certificação das 
competências pessoais “Ex”. “Desvios” como esses, encontrados em equipamentos e instalações elétricas em 
áreas classificadas devem ser corrigidos o mais rapidamente possível, de forma a evitar que os equipamentos elétricos com certificação “Ex” possam se tornar fontes 

de ignição no caso de presença de atmosferas explosivas de gases inflamáveis ou 

poeiras combustíveis, as quais podem dar origem a acidentes com consequências 

catastróficas tanto para as instalações, quanto para as pessoas e para o meio 

ambiente. 
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15 Certificação de empresa brasileira de inspeção de 
equipamentos e instalações elétricas “Ex” 

 

Foi certificada no Brasil em 2021 a primeira Empresa de Serviços de inspeção e manutenção de equipamentos e instalações “Ex”, de acordo com os requisitos da 
Norma Técnica Brasileira adotada ABNT NBR IEC 60079-17 - Atmosferas 

explosivas - Parte 17: inspeção e manutenção de equipamentos e instalações "Ex".  

O escopo desta certificação pioneira no Brasil envolve serviços de inspeção (visual, 

apurada ou detalhada) e manutenção de instalações e equipamentos com tipo de 

proteção por invólucro à prova de explosão (Ex  “d”), segurança aumentada (Ex “e”), 

segurança intrínseca (Ex “i”) , encapsulamento (Ex “m”), não acendível (Ex “n”), 

imersão em líquido (Ex “o”), equipamentos e sistemas de transmissão que utilizam 

a radiação óptica (Ex “op”), invólucros pressurizados (Ex “p”), imersão em areia (Ex 

“q”), proteção especial (Ex “s”) e proteção contra ignição de poeira combustíveis por 

invólucro (Ex “t”). 

Os equipamentos "Ex" incluídos no escopo desta certificação incluem equipamentos 

elétricos, de instrumentação, de automação e de telecomunicações, certificados para 

instalação em áreas classificadas contendo gases inflamáveis (Grupo II) ou poeiras 

combustíveis (Grupo III). 

As auditorias e avaliações da conformidade realizadas na Empresa de Serviços de Inspeção “Ex” pelo Organismo de Certificação “Ex” que emitiu o certificado foram 
feitas de acordo com os requisitos indicados nas seguintes Normas Técnicas 

Brasileiras adotadas ABNT NBR IEC 60079-17 (Atmosferas explosivas - Parte 17: 

Inspeção e manutenção de equipamentos e instalações elétricas) e ABNT NBR ISO 

9001 (Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) - Requisitos).  A certificação de Empresas de Serviços “Ex” (incluindo serviços de classificação de 

áreas, projeto, montagem, inspeção, manutenção, reparo, revisão e recuperação) vai além da simples certificação de equipamentos elétricos ou mecânicos “Ex”, com base 



Ricardo Carletti, Roberval Bulgarelli, Rogélio Gôngora da Silva, Sérgio Moises Rausch 

 SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ÁREAS CLASSIFICADAS 
5

5
 

na necessária visão da segurança ao longo do “ciclo total de vida” das instalações 
industriais terrestres e marítimas que possuem atmosferas explosivas. A partir da existência no mercado de Empresas de Serviços “Ex” certificadas, as 

empresas contratantes destes serviços passam a dispor de empresas com este 

significativo diferencial técnico e da necessária confiança, com base em avaliação e 

certificação da conformidade. 

De forma similar como ocorreu de forma inédita em 2010 no Brasil com o início 

das Certificações de Empresas de Serviços de reparo e recuperação de equipamentos “Ex”, com base na Norma Técnica Brasileira ABNT NBR IEC 60079-

19, esta certificação PIONEIRA de Empresa de Serviços de inspeção e manutenção “Ex” representa um significativo marco na história brasileira para a elevação dos 

níveis de segurança e de conformidade normativa e regulatória sobre equipamentos 

e instalações em áreas classificadas. 
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16 Reparo e recuperação de equipamentos elétricos em 
áreas classificadas 

 

Os serviços de reparos e revisão de equipamentos elétricos, de instrumentação, de 

automação, de telecomunicações ou mecânicos para atmosferas explosivas são 

normalmente realizados em oficinas especializadas, que possuam profissionais com as competências pessoais “Ex” necessárias à sua disposição, de forma que seja 
assegurado que o conhecimento necessário seja aplicado durante a execução dos serviços de reparo e recuperação de equipamentos “Ex”. Estas empresas de serviços de reparos “Ex” especializadas são também as organizações adequadas para a 
tomada da decisão necessária sobre se o resultado do reparo ou recuperação dos equipamentos “Ex” é aceitável ou não. Quando partes defeituosas de um equipamento “Ex” necessitarem de substituição, a 
utilização de peças sobressalentes originais fornecidas ou indicadas pelo fabricante 

deve ser seguida, nos casos de o fabricante ainda estar disponível no mercado. Quando da execução de reparos que não afetem o tipo de proteção “Ex”, certas exceções a esta “regra geral” podem ser aceitáveis, considerando que não deve ser realizado nenhum reparo que possa afetar o tipo de proteção “Ex”. 

Quando da execução dos serviços de reparo, um pré-requisito é a cuidadosa execução e o conhecimento das características do tipo de proteção “Ex” em cada 
caso, de forma que na remontagem do equipamento, atenção especial seja dada à 

continuidade das características do tipo de proteção “Ex”, bem como para assegurar que nenhuma alteração tenha ocorrido que possa prejudicar a proteção “Ex” para a 
qual o equipamento foi originariamente fabricado e certificado. 

Para equipamentos com tipo de proteção do tipo à prova de explosão, por exemplo, 

estes cuidados e atenção incluem a verificação de que as folgas entre os invólucros 

e eixos foram mantidas dentro de limites aceitáveis.  Os serviços de acabamento 

necessário sobre as superfícies das partes que formam as juntas, que não estejam mais em condições satisfatórias para o tipo de proteção “Ex”, devem ser limitados à 
remoção da corrosão superficial. Em eventos de ocorrência de danos mais severos, 

o profissional especialista ou um representante do fabricante deve ser consultado. 
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Os procedimentos e requisitos indicados na Norma Técnica Brasileira ABNT NBR 

IEC 60079-19 devem ser aplicados nos casos de necessidade de reparo ou revisão 

de equipamentos elétricos, de instrumentação ou de automação em atmosferas 

explosivas. Os equipamentos “Ex” reparados, revisados ou recuperados devem ser devidamente 
marcados, com uma plaqueta adicional de marcação, onde seja indicado, dentre 

outras informações obrigatórias, o número do relatório de serviços que foi 

elaborado e aprovado pelo profissional responsável pelo reparo. 

A marcação indicada a seguir deve ser utilizada quando o reparo ou recuperação 

estiverem em conformidade com a Norma ABNT NBR IEC 60079-19 e o reparador 

tiver evidências suficientes da total conformidade com os documentos de 

certificação e as especificações do fabricante. 

 

Figura 33 - Marcação aplicada quando os serviços de reparos ou recuperação do 

equipamento elétrico “Ex” se encontram em conformidade com a os documentos 
de certificação 

 

A marcação indicada a seguir deve ser utilizada quando os serviços de reparos ou recuperação do equipamento “Ex” se encontram em conformidade com os requisitos 
da Norma ABNT NBR IEC 60079-19 e das Normas dos tipos de proteção “Ex”, aplicáveis para a data de fabricação do equipamento “Ex”, mas não com os 
documentos da certificação (por exemplo, nos casos em que o usuário do equipamento “Ex” não possui a documentação do fabricante ou o certificado de conformidade “Ex”. 
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Figura 34 - Marcação aplicada quando os serviços de reparos ou recuperação do 

equipamento elétrico “Ex” se encontram em conformidade com os requisitos 
Norma ABNT NBR IEC 60079-19 e das Normas dos tipos de proteção “Ex” 
aplicáveis 
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17 Sistema de gestão de segurança e de ativos de 
equipamentos e instalações elétricas “Ex” 

 

A segurança operacional é obtida por meio da prevenção, mitigação e resposta a 

eventos que possam causar explosões ou acidentes que coloquem em risco a vida 

humana ou o meio ambiente, por meio da adoção de um Sistema de Gestão que 

assegure a integridade das instalações durante o seu ciclo total de vida. Por outro 

lado, a Segurança ocupacional tem o objetivo de promover a proteção do 

trabalhador no seu local de trabalho, visando a redução de acidentes pessoais e 

doenças ocupacionais, bem como de identificar, avaliar e controlar situações de 

risco, proporcionando um ambiente de trabalho mais seguro e saudável para as 

pessoas. 

A Segurança de processo tem o objetivo de gerenciar a integridade de sistemas 

operacionais, processos, manutenção e instalações, bem como de impedir a perda 

de contenção de produtos químicos tóxicos, inflamáveis ou combustíveis, devido 

ao seu potencial de gerar explosão, incêndio ou efeitos tóxicos, que podem resultar 

em lesões pessoais, danos materiais, perda de produção ou impacto ambiental. 

Desta forma, pode ser entendido que a segurança operacional é composta pelo 

conjunto da segurança ocupacional e da segurança de processo. 

Com base em um sistema adequado de gestão de ativos “Ex” é possível assegurar a 

necessária e devida CONFIANÇA de que os equipamentos e instalações elétricas “Ex” 
não representam uma fonte de ignição e que não haverá uma explosão em uma 

eventualidade de liberação inesperada de gases inflamáveis ou de poeiras 

combustíveis, devido à eventuais perdas de contenção por parte dos 

equipamentos de processo, como tubulações, vasos de pressão e tanques de 

armazenamento.  
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Os requisitos básicos para a implantação de um adequado Sistema de Gestão de segurança “Ex” estão detalhados nas Normas Técnicas Brasileiras da Série ABNT 

NBR IEC 60079, dentre as quais podem ser destacadas: ABNT NBR IEC 60079-10-

1 (Classificação de áreas contendo gases inflamáveis), ABNT NBR IEC 60079-10-2 

(Classificação de áreas contendo poeiras combustíveis), ABNT NBR IEC 60079-14 

(Projeto, seleção de equipamentos e montagem de instalações elétricas “Ex”), ABNT 

NBR IEC 60079-17 (Inspeção e manutenção de instalações elétricas “Ex”) e ABNT 

NBR IEC 60079-19 (Reparo, revisão e recuperação de equipamentos “Ex”).  Um sistema de gestão “Ex” para os equipamentos e instalações em atmosferas 

explosivas, inclui: documentação de classificação de áreas, do controle do 

inventário dos equipamentos elétricos, mecânicos, de instrumentação, de 

telecomunicações e mecânicos existentes, tanto fixos como móveis, dos 

certificados de conformidade dos equipamentos “Ex” instalados, documentação 
de projeto de instalações “Ex” (ABNT NBR IEC 60079-14), programa de inspeções 

iniciais e periódicas “Ex” (ABNT NBR IEC 60079-17), relatórios de manutenção e 

de inspeções (ABNT NBR IEC 60079-17), relatórios de reparos e recuperação 

(ABNT NBR IEC 60079-19), controle de treinamento e de reciclagem sobre “atmosferas explosivas” dos profissionais envolvidos com serviços em áreas 
classificadas, controle de certificação de executantes e supervisores (próprios e 
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terceirizados) de acordo com as Unidades de Competências Pessoais “Ex” aplicáveis a cada atividade “Ex” e programa de auditorias internas para a 

verificação da continuidade e atualização da aplicação dos requisitos das Normas da 

Série ABNT NBR IEC 60079 - Atmosferas explosivas. 

 

Os profissionais envolvidos com atividades e serviços em atmosferas explosivas 

incluem, entre outros, aqueles que atuam nas áreas de segurança industrial, 

operação, processo, eletricidade, instrumentação, automação, telecomunicações, mecânica, suprimento, fabricação de equipamentos “Ex”, laboratórios de ensaios de equipamentos “Ex”, organismos de certificação de produtos, organismos de 
certificação de pessoas, entidades de acreditação, organismos reguladores e provedores de treinamentos “Ex”. É necessário que todos estes profissionais 
detenham as devidas qualificações, experiências, conhecimentos, treinamentos e 

competências pessoais para atuar com segurança em áreas classificadas, 

conhecendo os requisitos especificados nas normas técnicas brasileiras aplicáveis 

da Série ABNT NBR IEC 60079 - Atmosferas explosivas. Especificamente sobre o tema “competências pessoais”, foi publicada pela ABNT a 
Norma Técnica Brasileira adotada ABNT NBR ISO 10015 - Gestão da qualidade - 

Diretrizes para gestão da competência e desenvolvimento de pessoas. Como pode ser verificado, a relevância do tema “competências pessoais” é motivo de 
estudos, esforços e consolidação em nível internacional pela ISO e IEC, 
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considerando inclusive as recomendações das Nações Unidades sobre a adoção do esquema de certificação de competências pessoais “Ex” elaborado pelos países 
participantes do IECEx, reforçando a necessidade da certificação de competências 

pessoais de executantes e supervisores, próprios ou terceirizados, que trabalham em atividades relacionadas com “atmosferas explosivas”. 
A Norma ABNT NBR ISO 10015 tem como escopo, “prover as diretrizes para uma 

organização estabelecer, implementar, manter e melhorar sistemas de gestão da 

competência para afetar positivamente resultados relacionados à conformidade de 

produtos e serviços e às necessidades e expectativas de partes interessadas 

pertinentes. A ABNT NBR ISO 10015 é aplicável a todas as organizações, 

independentemente do seu tipo ou porte”. De acordo com a Norma ABNT NBR ISO 10015, “as pessoas são essenciais para as 

organizações. O desempenho organizacional depende de como as competências de 

pessoas são aplicadas no trabalho. A gestão da competência e o desenvolvimento de 

pessoas nos níveis organizacional, de equipe, de grupo e individual, são requeridos 

para que organizações sejam bem-sucedidas. Aplicar processos planejados e 

sistemáticos para gestão da competência provê uma contribuição importante para 

ajudar organizações a melhorar suas capacidades, atender sua direção 

estratégica e alcançar os resultados pretendidos. A gestão da competência tem 

importância significativa para elevar a capacidade da organização para criar e 

entregar valor”, bem como alavancar e destacar o reconhecimento dos 

profissionais. 

Com a implantação da sistemática especificada na Norma ABNT NBR IEC 60079-17 

(Inspeção e manutenção de instalações “Ex”), sobre inspeções periódicas de 

equipamentos e instalações em atmosferas explosivas, e posteriormente da identificação dos “desvios” e com a criação dos respectivos registros das falhas encontradas em ordens de manutenção do sistema de gestão de ativos “Ex” utilizado 
em cada Empresa, pode ser assegurado que os “desvios” existentes nos 
equipamentos ou instalações em atmosferas explosivas sejam devidamente 

identificadas, priorizadas e corrigidas nos prazos especificados, evitando que ocorra a indevida “normalização de desvios”. 
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18 Considerações sobre a segurança de equipamentos e 
instalações elétricas em atmosferas explosivas 

 

Tendo como base a necessidade da segurança das instalações, das pessoas e do 

meio ambiente, ao longo do ciclo total de vida das instalações elétricas em 

atmosferas explosivas contendo gases inflamáveis ou poeiras combustíveis, pode 

ser ressaltado que: 

[1] As Normas elaboradas pela IEC e ISO constituem a base para um marco sobre a 

convergência normativa internacional “Ex” verificada na normalização de 
diversos países do mundo, inclusive no Brasil. 

[2] A existência de Normalização Brasileira da ABNT, devidamente alinhada e 

harmonizada com a normalização internacional da IEC sobre procedimentos de 

classificação de áreas, instalação, inspeção, manutenção, reparo e verificação, 

facilitam as inspeções periódicas, auditorias e seguros das instalações, 

contribuindo para a elevação do nível de segurança industrial e atendendo a 

requisitos legais existentes no Brasil. 

[3] Os documentos de classificação de áreas necessitam estar em contínuo processo 

de atualização, sempre que houver mudanças no sistema de processamento das 

plantas ou nas instalações, comumente ocorridos durante a implementação de 

novos projetos, melhorias operacionais ou ampliações das unidades industriais 

existentes. Os documentos de classificação de áreas são essenciais e devem ser 

sempre consultados para a correta especificação de novos equipamentos 

elétricos destinados para instalação em áreas classificadas. Estes equipamentos “Ex” devem ser especificados com um tipo de proteção e EPL adequados para a 
área classificada onde será instalado. 

[4] A existência de documentação atualizada sobre classificação de áreas fornece a 

base de informações necessária para as inspeções periódicas das instalações 

elétricas em áreas classificadas, de acordo com as listas de verificação existentes 

na Norma ABNT NBR IEC 60079-17 - Inspeção e Manutenção em Atmosferas 

Explosivas. 
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[5] Todos os tipos de proteção “Ex” podem ser considerados “seguros”, desde que os equipamentos “Ex” certificados tenham sido devidamente selecionados, 
instalados, inspecionados, mantidos e recuperados ao longo do seu ciclo total de 

vida. 

[6] O mercado brasileiro e internacional já disponibiliza equipamentos elétricos “Ex” devidamente certificados. 
[7] É necessária a adoção de uma nova abordagem de segurança ao longo do ciclo 

total de vida das instalações “Ex”: desde a classificação de áreas e o projeto, até 
as atividades rotineiras de inspeção, manutenção e recuperação de equipamentos “Ex”. 

[8] Sob o ponto de vista da segurança, existe a necessidade da existência de empresas de serviços “Ex” e de profissionais “Ex” certificados, para a devida 
CONFIANÇA que os serviços serão executados corretamente, de acordo com as 

Normas Técnicas Brasileiras adotadas da Série ABNT NBR IEC 60079. 

[9] O Brasil possui Organismos de Certificação reconhecidos internacionalmente para a certificação de competências pessoais “Ex”, de empresas de serviços “Ex” e de equipamentos “Ex”. 
[10] Somente a avaliação da conformidade por meio da certificação dos 

equipamentos elétricos “Ex” não tem se mostrado suficiente para garantir a 
segurança das instalações e das pessoas em áreas classificadas. É também 

necessária a avaliação da conformidade por meio da certificação das Empresas 

de Serviços “Ex” e das Competências Pessoais “Ex”. 
[11] Na fase de seleção de equipamentos e de projeto das instalações em 

atmosferas explosivas, devem ser selecionados equipamentos com tipos de proteção “Ex” que proporcionem procedimentos mais simplificados para as 

atividades de campo, como montagem, inspeção, manutenção e reparo. 

[12] A evolução das tecnologias de fabricação, ao longo das últimas décadas, faz 

com que estejam disponíveis no mercado equipamentos “Ex” com maiores 
facilidades para os serviços de campo, contribuindo para uma menor 
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quantidade de “desvios” e para a elevação dos níveis de segurança das 
instalações em áreas classificadas. 

[13] A sistemática de certificação, com base na avaliação da conformidade, de equipamentos elétricos e mecânicos “Ex” tem como objetivo proporcionar para os usuários de equipamentos e instalações “Ex” a devida CONFIANÇA que os equipamentos “Ex” foram devidamente avaliados de forma independente e 
atendem, de forma continuada, aos requisitos das normas técnicas aplicáveis, 

por meio de processos de acompanhamentos periódicos de manutenção dos 

certificados, por meio de processos aplicados regularmente pelos respectivos 

Organismos de Certificação emitentes dos certificados. 

[14] Devido às responsabilidades envolvidas e às graves consequências de um 

eventual acidente, todas as etapas e atividades relacionadas com o projeto, 

especificação, instalação, inspeção, manutenção e reparos, revisão e 

recuperação de equipamentos elétricos em áreas classificadas, devem ser 

acompanhadas por uma adequada gestão de ativos e de segurança, ao longo 

do ciclo total de vida das instalações “Ex” 
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19 Referências Bibliográficas sobre segurança de 
equipamentos e instalações elétricas em atmosferas 
explosivas” 

 

São relacionados a seguir as principais Normas Técnicas Brasileiras e Normas 

Regulamentadoras que tratam de requisitos de segurança sobre equipamentos e 

instalações elétricas em áreas classificadas: 

[1] Norma Brasileira adotada ABNT NBR IEC 60079-10-1: Atmosferas explosivas – Parte 10-1: Classificação de áreas – Atmosferas explosivas de gás 

[2] Norma Brasileira adotada ABNT NBR IEC 60079-10-2: Atmosferas explosivas – Parte 10-2: Classificação de áreas – Atmosferas de poeiras combustíveis 

[3] Norma Brasileira adotada ABNT NBR IEC 60079-14: Atmosferas explosivas – 

Parte 14: Projeto, seleção e montagem de instalações elétricas 

[4] Norma Brasileira adotada ABNT NBR IEC 60079-17: Atmosferas explosivas – 

Parte 17: Inspeção e manutenção de instalações elétricas 

[5] Norma Brasileira adotada ABNT NBR IEC 60079-19: Atmosferas explosivas – 

Parte 19: Reparo, revisão e recuperação de equipamentos  

[6] Norma Brasileira adotada ABNT IEC TS 60079-32-1: Atmosferas explosivas – 

Parte 32-1: Riscos eletrostáticos – Orientações 

[7] Norma Brasileira adotada ABNT NBR IEC 61892-7: Unidades marítimas fixas 

e móveis - Instalações elétricas - Parte 7: Áreas classificadas 

[8] Norma Regulamentadora NR-10 - Segurança em instalações e serviços em 

eletricidade 

[9] Norma Regulamentadora NR-37 - Segurança e saúde em plataformas de 

petróleo 
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20 Autores deste trabalho sobre segurança dos 
equipamentos e instalações elétricas em áreas 
classificadas 

 

São apresentados a seguir resumos das principais qualificações, experiências e áreas 

de atividade dos autores que participaram, com suas experiências, lições 

aprendidas, conhecimentos, estudos, pesquisas e boas práticas, na elaboração deste 

trabalho sobre a segurança dos equipamentos e instalações elétricas em áreas 

classificadas. 

 

Ricardo Carletti 
Engenheiro eletricista, graduado e com mestrado pela Universidade 
Federal de Juiz de Fora (MG) 
Engenheiro de equipamentos da Petrobras, responsável por 
atividades de manutenção elétrica em plataformas de petróleo e 
navios do tipo FPSO, lotado na Unidade de Negócios do Espírito 
Santo (UN-ES), atuando em plataformas de petróleo e navios do tipo 
FPSO 
www.linkedin.com/in/ricardo-carletti-77a008121  

Roberval Bulgarelli 
Engenheiro eletricista, com mestrado em proteção de sistemas 
elétricos de potência pela POLI/USP 
Consultor Técnico sobre equipamentos e instalações em atmosferas 
explosivas 
Mais de trinta e cinco anos de experiência em equipamentos e 
instalações elétricas e mecânicas em áreas classificadas, trabalhando 
em instalações terrestres e marítimas na indústria do petróleo e gás 
Coordenador do Subcomitê SCB 003:031 (Atmosferas explosivas) 
da ABNT/CB-003 - Eletricidade (COBEI) 
Representante do Brasil no TC 31 (Atmosferas explosivas), TC 95 
(Relés de proteção) e no IECEx (Sistemas internacionais de certificação “Ex”) da IEC Organizador do Livro “O ciclo total de vida das instalações em 
atmosferas explosivas” Colunista mensal da Revista “O Setor Elétrico”, com a Coluna “Instalações em Atmosferas Explosivas” 
Condecorado com o Prêmio Internacional de Reconhecimento IEC 

1906 Award 
www.linkedin.com/in/roberval-bulgarelli 

 

http://www.linkedin.com/in/ricardo-carletti-77a008121
http://www.linkedin.com/in/roberval-bulgarelli
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Rogélio Gôngora da Silva 
Engenheiro eletricista, graduado pela Universidade Santa Cecília, de 
Santos/SP 
Master in Business Administration (MBA) pela Fundação Getúlio 
Vargas 
Professor Executivo de Gerenciamento de Projetos na Fundação 
Getúlio Vargas 
Profissional Petrobras, lotado na Engenharia de Equipamentos 
Elétricos e Sistemas Dinâmicos, da Unidade de Negócios da Bacia de 
Santos (UN-BS), atuando em plataformas de petróleo e navios do tipo 
FPSO 
www.linkedin.com/in/rogélio-gôngora-486457113 

 

Sérgio Moises Rausch 
Engenheiro eletricista pelo Centro Universitário do Instituto Mauá 
de Tecnologia – IMT. 
Engenheiro eletricista com atuação em projetos e manutenção, 
responsável por projetos e manutenção elétrica (alta, média e baixa 
tensão) e pela contratação e gerenciamento de energia elétrica no 
Mercado Livre, mediante ações de racionalização e sustentabilidade. 
Auditor Líder em Sistemas de Gestão Integrados. 
Coordenador do Subcomitê SC 31 do Cobei (Atmosferas explosivas) 
entre 1979 e 1990 
Professor do Curso de Extensão em Equipamentos e Instalações em 
Atmosferas Explosivas - FTDE / Universidade de São Paulo, 
responsável pela formatação e apresentação do 1º Curso de 
Extensão em Equipamentos e Instalações Elétricas em Atmosferas 
Explosivas 
Engenheiro Eletricista e Coordenador da Especialidade na Industria 
de Processos, Mineração e Edificações 
Membro do Comitê Setorial de Certificação de Competências Pessoais “Ex” da Abendi 
www.linkedin.com/in/sérgio-moises-rausch-35bb27aa 
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