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RESUMO 

 

Há uma preocupação sobre as fontes de ignição presentes em indústrias que operam 

com líquidos combustíveis que estão suscetíveis a formação de atmosferas 

potencialmente explosivas que ao desencadearem explosões, podem comprometer a 

segurança e causar impactos incomensuráveis. Em adição, observa-se uma carência 

de guias de boas práticas para empresas deste ramo que conscientizem e apresentem 

meios de controle dos riscos de explosão. Deste modo o presente trabalho teve como 

objetivo através de um estudo de caso analisar os principais riscos que podem causar 

explosão em um terminal de armazenamento de líquidos combustíveis de forma a 

subsidiar a elaboração de um guia de boas práticas acerca dos riscos estudados para 

as equipes técnicas da empresa e para demais profissionais inseridos neste meio. As 

soluções técnicas previstas são embasadas em normas específicas para atmosferas 

explosivas tais como a IEC 60079, na legislação vigente e também em diferentes 

tecnologias equipamentos para este fim. Os riscos avaliados foram os de eletricidade 

estática, sobreaquecimentos de equipamentos, descaracterização de equipamentos 

elétricos e geração de atmosferas explosivas acidentais. A elaboração e posterior 

aplicação do guia juntamente com a implantação de uma avaliação de desempenho e 

pesquisa de satisfação proporcionaram uma contribuição para a empresa e para as 

equipes avaliadas ao permitir uma melhor compreensão sobre os riscos analisados e 

identificar oportunidades de melhorias nos processos internos.  

 

Palavras-chaves: Atmosfera explosiva; gerenciamento de riscos de explosão; 

eletricidade estática; descaracterização de equipamentos elétricos Ex; 5W2H. 

 

  



 

  

ABSTRACT 

 

There is a concern about the sources of ignition present in industries that operate with 

combustible liquids that are susceptible to the formation of potentially explosive 

atmospheres that, when triggering explosions, can compromise safety and cause 

immeasurable impacts. In addition, there is a lack of guides to good practices for 

companies in this field that raise awareness and present means of controlling explosion 

risks. Thus, this study aimed to analyze the main risks that can cause an explosion in 

a fuel liquid storage terminal in order to support the elaboration of a good practices 

guide about the risks studied for the technical teams of the company and other 

professionals in this environment. The envisaged technical solutions are based on 

specific standards for explosive atmospheres such as IEC 60079, on current legislation 

and also on different equipment technologies for this purpose. The risks assessed were 

those of static electricity, equipment overheating, mischaracterization of electrical 

equipment and the generation of accidental explosive atmospheres. The elaboration 

and subsequent application of the guide together with the implementation of a 

performance evaluation and satisfaction survey provided a contribution to the company 

and to the teams evaluated by allowing a better understanding of the risks analyzed 

and identifying opportunities for improvements in internal processes. 

 

Keywords: Explosive atmosphere; electrical risk management; static electricity, 

mischaracterization of Ex electrical equipment; 5W2H. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

        Desde início da utilização da eletricidade pelas indústrias, no final do século 

XIX, equipamentos elétricos foram instalados em ambientes com presença de 

substâncias inflamáveis (ANJOS, 2017). 

        Para OBE e MCLEAN (1999), ainda neste período surgiram os primeiros 

debates sobre o potencial dos equipamentos elétricos em se tornarem fontes de 

ignição de atmosferas explosivas. Observou-se que as máquinas elétricas, tão 

necessárias para a indústria emergente, também poderiam provocar explosões dentro 

de uma área industrial.  

        COSTA (2016) conclui que por mais que os equipamentos elétricos sejam de 

fato necessários para o funcionamento do negócio da empresa em específico, se não 

forem analisadas as condições do ambiente que os cercam, podem comprometer a 

integridade física de toda a instalação e dos colaboradores ligados ao processo.  

        WACHOLSKI (2004) cita que os equipamentos elétricos, por sua própria 

natureza podem ser considerados fontes de ignição através do seu centelhamento 

normal, por meio de abertura ou fechamento de contatos elétricos. Atrelado a isso, as 

fontes de ignição também podem ser causadas por elevadas temperaturas de 

operação de equipamentos e/ou por meio de eletricidade estática e faíscas. 

        Desse modo, embora os equipamentos elétricos estejam corretamente 

projetados para estes ambientes, os fatores humanos podem levar à criação de 

pontos de fragilidade na instalação industrial.  

       Logo, o presente trabalho busca por meio de um estudo de caso em uma 

empresa do segmento de armazenamento de líquidos combustíveis apresentar os 

principais riscos que podem culminar em explosões assim como seus respectivos 

meios de controle e mitigação das fontes de ignição de tais ambientes.  

        Com o intuito de facilitar a compreensão dos assuntos voltados a atmosferas 

explosivas, aos equipamentos, serviços e instalações é atribuído o termo “Ex”. Neste 

caso o objeto de estudo que contiver esta nomenclatura, referenciar-se-á à sua 

aplicação em atmosferas explosivas.    
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1.1 CONTEXTO 
 

   No caso de empresas que realizam operações no carregamento e/ou a 

descarga de líquidos combustíveis, químicos e inflamáveis o risco pode ser facilmente 

potencializado tendo em vista que durante a operação de tais substâncias há a 

liberação de vapores e gases inflamáveis que em condições propícias podem levar à 

formação de atmosferas potencialmente explosivas.  

             Na FIGURA 1 observa-se um complexo de armazenamento de líquidos 

combustíveis, sendo possível verificar que dada a proximidade entre os tanques de 

armazenamento, o risco de incêndio e explosão podem tomar dimensões 

incomensuráveis.  

 

FIGURA 1 – TERMINAL DE LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS 

 
FONTE: Suape (2017). 

 

        Analisando o contexto global, no ano de 2019 houve uma explosão em um 

dos tanques de armazenamento, sem causas apontadas, da empresa Intercontinental 

Terminals Company (ITC) em Deer Park, no estado do Texas.  A FIGURA 2 retrata a 

proporção deste incêndio. 

 

FIGURA 2 – INCENDIO NA INTERCONTINENTAL TERMINAL COMPANY EM DEER PARK 

 
FONTE: Houston Public Media (2019). 

 
 

        De acordo com a SIMON et al (2019), o fogo persistiu por 4 dias nesta 

indústria petroquímica na área suburbana de Houston. Até a extinção do fogo, 
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diversas escolas e centros comerciais perto da indústria ficaram fechadas devido à 

preocupação com a qualidade do ar, pois as fumaças negras expelidas eram resultado 

da queima de inúmeros produtos químicos armazenados. 

        No âmbito nacional, pode-se citar o caso da empresa Ultracargo, localizada 

na cidade de Santos no estado de São Paulo, na qual houve um incêndio no seu 

complexo de tanques combustíveis no ano de 2015. A FIGURA 3 ilustra o ocorrido. 

FIGURA 3 – INCÊNDIO NOS TANQUES DE COMBUSTÍVEIS  

 
FONTE: Thomson Reuters (2015). 

 

        Segundo PIRES (2016), o Ministério Público do Estado de São Paulo concluiu 

que a causa do incêndio no terminal da Ultracargo foi a ruptura de uma bomba de 

transferência de combustível. De acordo com o Ministério Público Federal (2015), a 

explosão da bomba ocorreu em função do acionamento indevido, com as válvulas de 

sucção e descarga fechadas, caracterizando assim uma falha operacional da 

empresa. Deste modo, a bomba acabou operando sem a circulação de combustível e 

assim ocasionou um aquecimento excessivo do conjunto motor-bomba e também um 

aumento súbito de pressão na linha de processo. 

        O Ministério Público Federal (2015) complementa que a ausência de 

monitoramento contínuo desse conjunto motor-bomba pelo sistema supervisório 

contribuiu para a operação não programada do equipamento, impedindo assim a 

detecção desta inconformidade pelo operador na sala de controle. Além da falha 

operacional, não foram adotadas providências necessárias para o combate imediato 

do incêndio. Desta forma, a falha operacional, a falha na detecção e a deficiência dos 

sistemas de combate de incêndio contribuíram para o avanço descontrolado do fogo.  

        No caso das indústrias de petróleo e gás no Brasil, o órgão responsável pela 

regularização das atividades é a Agência Nacional do Petróleo (ANP), que foi criada 

em 1997 pela lei nº 9.478. Dentre as responsabilidades da ANP está a fiscalização de 
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operações de empresas autorizadas neste segmento de operações com 

combustíveis, conforme TABELA 1. 

TABELA 1 – EMPRESAS AUTORIZADAS NO BRASIL 

NOME REDUZIDO 

ADONAI CIA DOCAS CEARÁ GRANEL QUÍMICA STOLTHAVEN 

AGEO COSAN LUBRIFICANTES HIPER PETRO TECAB 

ÁLCOOL DO PARANÁ CPA ILHA TERMINAL TEMAPE 

BRASIL PORT CVPP IPIRANGA TEQUIMAR 

BRASKEM DECAL LIQUIGAS TFB S/A 

CATTALINI DORINALDO OILTANKING TRANSPETRO 

CBL FOGAS PANDENOR VOPAK 

FONTE: Modificado de ANP (2016) 

 
        Embora existam diversas normas técnicas (nacionais e internacionais) 

exigidas pela ANP conforme APÊNDICE 1 (p. 155), na prática nem todas são seguidas 

na íntegra devido à quantidade imensa de informações e em alguns casos, pelo 

desconhecimento ou má interpretação da norma. Em adição, não consta nas normas 

exigidas pela ANP as de série IEC 60079, que são as normas técnicas específicas 

para atmosferas explosivas. 

        Complementarmente, por mais que existam fiscalizações ou auditorias, as 

mesmas acabam sendo feitas de maneira superficial cujo o foco basicamente é em 

laudos, relatórios e comprovações de documentos e não no cumprimento destas 

exigências em campo. Observa-se então uma carência de auditorias mais detalhadas 

assim como a necessidade de elaboração de planos de ações e cumprimento de 

procedimentos. Em muitos casos o assunto abordado envolve muita teoria e poucos 

exemplos práticos. 

      

1.2 JUSTIFICATIVA 
             

        O acidente da empresa Ultracargo demonstra que há a necessidade de que 

as empresas e órgãos oficiais do Brasil dediquem uma atenção especial ao assunto, 

pois no país existem muitas empresas que atuam neste segmento em diversas 

localidades e dependendo do processo, como no da Ultracargo, ainda persistem os 

mesmos riscos de explosão. 
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             BULGARELLI (2020, p.3) explica que a falta de percepção de que as 

instalações Ex podem estar inseguras devido a falhas humanas tendem a representar 

sérias consequências de segurança. Tais fatores são decorrentes de falhas de projeto, 

montagem, inspeção, manutenção e reparos. 

        Desse modo, as maiores causas de incêndio e explosões deste segmento 

são provenientes de falhas humanas, seja na falta de capacitação técnica ou 

inexistência/descumprimento de procedimentos, que refletem diretamente na falta de 

planos de ação e medidas de controle para mitigação dos riscos. Tais fatores podem 

levar à ocorrência desde pequenos incidentes tais como vazamentos de combustíveis 

até acidentes de grandes proporções como explosões e incêndios.  

        Além disso, as consequências podem ter impactos diretos no meio ambiente 

em virtude do vazamento e contaminação por meio de produtos químicos, perdas de 

patrimônio, danos a comunidades no perímetro e falta no abastecimento destas 

matérias-primas à população. 

        Deste modo, a falta de capacitação técnica, a inexistência ou ausência de 

procedimentos, a especificação ou montagem incorreta de equipamentos elétricos 

entre outros fatores podem potencializar os riscos de ignição em atmosferas 

explosivas. 

       Embora existam na literatura, mesmo que poucos, procedimentos técnicos e 

guias de boas práticas nas operações deste ramo de armazenamento de líquidos 

combustíveis, não há guias técnicos voltados especificamente para acidentes 

oriundos de problemas elétricos. Deste modo, por mais que a operação seja realizada 

com procedimentos corretos, se a instalação elétrica não estiver devidamente 

preparada, o ambiente tornar-se-á mais propenso a evolução de tais riscos. 

        Para evitar que acidentes neste segmento aconteçam, há a necessidade de 

um guia de boas práticas nas operações neste ramo de atuação para garantir que não 

haja o risco de ignição, explosão ou outros riscos inerentes ao processo. Para tal, este 

trabalho se propõe a avaliar e mitigar os potenciais elementos elétricos que podem 

culminar em ignição nos ambientes com formação de atmosferas explosivas, 

subsidiando desta forma a elaboração de um guia de boas práticas baseado na 

observância em campo de riscos em uma empresa deste segmento 

        Desta forma, a dissertação pode servir de auxílio na percepção e controle de 

tais riscos ao subsidiar a elaboração de um guia que pode ser utilizado não somente 
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na empresa estudo de caso, mas bem como outras empresas onde tem-se a 

observância de tais ambientes com potencial explosivo. 

             No que concerne à relevância dos líquidos combustíveis para a sociedade, 

segundo a EPE (2018) observa-se a predominância de fontes não renováveis na 

matriz energética brasileira, principalmente no consumo de petróleo e derivados 

conforme ilustrado na FIGURA 4. 

 

FIGURA 4 - MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA 

 
FONTE: EPE (2018) 

       Logo o Brasil é um país muito dependente de combustíveis líquidos, e este 

fato é reforçado ainda mais pela greve dos caminhoneiros que ocorreu no ano de 

2018, no qual trouxe diversos impactos à população tendo em vista que a falta no 

abastecimento de combustíveis em todo o território nacional acabou por impactar 

diretamente a distribuição de alimentos, transportes de cargas e pessoas, 

fornecimento de insumos médicos e na economia conforme ilustrado na FIGURA 5. 

         

 FIGURA 5 – FLUXO DE IMPACTO DA FALTA DE COMBUSTÍVEIS 

 
FONTE: O autor (2019) 

        Deste modo torna-se imprescindível a disponibilidade destes recursos de 

modo que as operações em terminais de armazenamento de líquidos combustíveis 
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que realizam a importação e distribuição destes produtos sejam realizadas com 

segurança para evitar impactos no abastecimento para a população.  

        Para evitar acidentes de grandes proporções, impactos na falta de 

fornecimento de combustíveis e serviços a eles associados, bem como impactos 

ambientais como anteriormente citados, é fundamental a operação segura destes 

terminais de armazenamento de líquidos combustíveis. Conforme citado previamente, 

os principais fatores de risco que podem ocasionar a explosão são provenientes de 

uma fonte de ignição ou calor da área.  

        Um estudo aprofundado dos riscos da planta industrial alvo do estudo de caso 

pode contribuir de forma a mitigar os riscos que podem evoluir para explosões ou 

incêndios em locais deste segmento. 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo geral  

 

       Avaliar os principais riscos elétricos que podem evoluir para riscos de 

explosão em um terminal de armazenamento de líquidos combustíveis por meio de 

um estudo de caso e propor soluções para controle e mitigação de tais riscos, além 

de ilustrar suas contribuições e resultados junto à empresa através da elaboração de 

um guia de boas práticas. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar os principais riscos de explosão existentes na empresa e 

correlacionar suas possíveis causas e soluções com base em revisões de 

literatura e tecnologias atualmente empregadas para cada problema discutido;  

 Utilizar a ferramenta de qualidade 5W2H para auxiliar na organização e 

desenvolvimento dos planos de ação (soluções técnicas); 

 Elaborar um guia de boas práticas com base nos conceitos e soluções 

apresentados de forma pragmática para servir como material de apoio para as 

equipes da empresa alvo do estudo de caso e mensurar a contribuição e 

importância deste material por meio da aplicação de um método de avaliação 

de desempenho e uma pesquisa de satisfação baseada no material proposto. 
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

           O presente trabalho está organizado em 6 capítulos, no qual o presente 

capítulo visa uma introdução ao assunto, a delimitação da pesquisa, definindo seus 

objetivos e descrevendo a organização do trabalho. 

            No Capítulo 2 apresenta-se a revisão da literatura, destacando alguns 

conceitos básicos que devem servir de base para a compreensão das soluções 

propostas no Capítulo 3. 

              No Capítulo 3 apresenta-se os materiais e a metodologia do presente 

trabalho. 

              No Capítulo 4 aborda-se a contextualização do trabalho por meio de um 

estudo de caso na empresa para o qual o guia desenvolvido, assim como apresentar 

uma análise dos riscos encontrados e suas possíveis soluções, sendo estas 

embasadas em técnicas atuais e em documentos de caráter normativo.                  

              Os assuntos abordados estão divididos em quatro categorias: 

• Controle e Mitigação de geração de eletricidade estática; 

• Medidas de proteção contra sobreaquecimento de equipamentos; 

• Descaracterização de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas; 

• Técnicas de prevenção de geração de atmosferas explosivas acidentais. 

              Ainda no Capítulo 4, está inclusa a aplicação da ferramenta de qualidade 

5W2H em cada cenário apresentado e tem como principal função sintetizar as 

informações acerca das soluções propostas que serão discorridas posteriormente 

para melhor compreensão.  Em seguida será apresentado o processo de elaboração 

e posterior aplicado uma avaliação de desempenho e uma pesquisa de satisfação a 

um grupo de colaboradores que atuam na função de especialidade elétrica. 

              O Capítulo 5 abrange a apresentação dos resultados com base na pesquisa 

de satisfação e avaliação de desempenho dos colaboradores desta empresa. 

              Por último tem-se o Capítulo 6 que apresentará a conclusão do projeto e 

também tópicos a serem explorados em trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

       Para entender os problemas envolvendo risco de explosão nos terminais de 

líquidos combustíveis, é necessário compreender as propriedades destes elementos, 

os conceitos técnicos sobre as atmosferas explosivas, sobre o fenômeno da 

eletricidade estática e também sobre as características da ferramenta de qualidade 

5W2H empregada. 

 

2.1 PRINCÍPIO DE FORMAÇÃO DO FOGO 

 

       Segundo SILVA e JÚNIOR (2018, p. 2), para a ocorrência de uma explosão 

três elementos devem estar presentes, sendo eles o comburente, combustível e 

centelha (calor). Desse modo destacam-se 3 elementos para iniciar a combustão: 

combustível, comburente e energia. A união destes elementos forma o triângulo do 

fogo, a sua formação é representada conforme FIGURA 6. 

FIGURA 6 - TRIÂNGULO DO FOGO 

 
FONTE: Siebert (2019) 

 
       Contudo, somente a análise baseada por estes três elementos não é suficiente 

para compreender este processo. De acordo com COSTA (2016), os gases envolvidos 

no processo de combustão prévio iniciado a partir da presença do calor, combustível 

e comburente formam a reação em cadeia pois transmitem o calor para outras 

partículas do combustível, alimentando assim o fogo. 

       Para complementar a análise, CHIERIGHINI (2019) cita que foi necessário 

incluir um quarto fator, a reação em cadeia. Logo, CRUZ (2012) destaca os quatro 

elementos para formação do fogo: 

 Calor – é o elemento que serve para dar início e manter a combustão e é oriundo 

de uma fonte de ignição externa (energia de ativação); 

 Comburente – é o elemento associado quimicamente ao combustível que o faz 

entrar em processo de combustão, o elemento comumente citado é o oxigênio; 
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 Combustível – é o elemento propício de entrar em combustão, visto que serve 

de propagação do fogo, no qual as suas ligações carbono-carbono são 

rompidas para formação do dióxido de carbono (substância inflamável); 

 Reação em cadeia – fator que torna o processo autossustentável, onde o calor 

proveniente da combustão entra em contato com o combustível que se combina 

com o comburente, gerando mais calor e retomando o ciclo. 

 

       Segundo JORDÃO (2002), o simples fato de haver uma mistura de vapor e ar 

acima da superfície do líquido não caracteriza a mistura como inflamável. Somente 

quando a temperatura ambiente se torna suficientemente alta que o líquido 

desenvolve uma quantidade de vapores que apresentam riscos. 

       Logo na ausência de qualquer um destes elementos não há o 

desenvolvimento do fogo, prevenindo assim o risco de formação da reação em cadeia 

e uma possível explosão/deflagração.  A FIGURA 7 ilustra como ocorre o processo de 

detonação. 

FIGURA 7 – PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DA DETONAÇÃO  

 
FONTE: Project Explo (2019). 

 

       JORDÃO (2018, p. 78) define deflagração como uma explosão com a mistura 

à pressão atmosférica ou próxima desta, enquanto na detonação a mistura está 

comprimida resultando num aumento da velocidade de propagação, numa 

deflagração a mistura inflamável queima de modo lento. 

       Geralmente durante os processos industriais as variáveis de risco são 

inerentes a este e não podem ser retiradas com facilidade, como é o exemplo do 
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oxigênio presente na atmosfera e também o combustível em questão. Desta maneira 

torna-se mais viável a retirada da fonte de ignição e calor, esta que constitui um dos 

maiores riscos dentro destas atmosferas explosivas. 

       Para tal, destaca-se a NR-20 (2018) que trata de segurança e saúde no 

trabalho com inflamáveis e combustíveis, logo é uma das NR que possuem maior 

relevância ao estabelecer requisitos mínimos no que tange à segurança nas 

operações com tais substâncias. 

 

2.2 PROPRIEDADE DOS COMBUSTÍVEIS 

 

       Os combustíveis líquidos são na sua maioria derivados do petróleo, e 

chamados hidrocarbonetos. Segundo ANJOS (2017), em relação ao combustível, 

certas propriedades interferem na ocorrência de uma combustão, tendo influências 

diretas nos critérios de grau de risco e classificação das áreas.  Estas propriedades 

serão tratadas nos tópicos seguintes. 

 

2.2.1 Pressão de vapor 

 

       Para JORDÃO (2002) a pressão de vapor de um líquido é definida como o 

esforço das moléculas do líquido para ganhar espaço sobre a superfície do líquido.  

       À medida que o líquido é aquecido as moléculas se movimentam mais e isso 

causa um aumento na pressão de vapor do líquido de modo que quando a pressão 

de vapor supera a do líquido, este libera moléculas mais rapidamente. A taxa de 

evaporação dos líquidos é diretamente proporcional ao seu aquecimento, 

caracterizando como uma propriedade intrínseca do líquido, no qual é possível 

determinar o seu respectivo ponto de fulgor e combustão (CBMES, 2016) 

 

2.2.2 Ponto de fulgor 

 

       O CBMGO (2016) caracteriza ponto de fulgor como sendo a temperatura 

mínima em que um combustível desprende vapores em quantidades suficientes para 

que se inflamem caso estejam na presença de uma fonte externa de calor, contudo 

nesta temperatura a chama não possui energia para manter-se após a retirada da 

fonte de calor. Para JORDÃO (2002), isso ocorre pelo fato da quantidade de vapor 
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não ser suficiente para manter uma combustão contínua tendo em vista que somente 

uma pequena quantidade de vapor pode ser inflamada na forma de uma rápida chama 

(“flash”).  

       Líquidos inflamáveis possuem ponto de fulgor ≤ 60 °C, já os líquidos 

combustíveis são aqueles que inflamam com ponto de fulgor no intervalo > 60 º C e ≤ 

93 ºC segundo a NR-20 (2018).  

       BUFFON (2011) aponta que para avaliar se um líquido irá ou não gerar riscos, 

deve-se comparar seu ponto de fulgor com a temperatura no qual o mesmo está 

armazenado, manipulado ou processado. Caso o ponto de fulgor seja mais alto que a 

temperatura do processo não haverá a formação de uma atmosfera explosiva e 

consequentemente não haverá a classificação de área. 

       Para exemplificar, a gasolina comum possui ponto de fulgor inferior a 0 °C 

segundo a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) da 

PETROBRÁS (2020). Esta característica a torna um produto químico extremamente 

perigoso, pois em temperatura ambiente passa a liberar vapores para a atmosfera e 

assim possibilita a ocorrência da combustão. 

 

2.2.3 Ponto de combustão 

 

       ANJOS (2017) explica que esta é a temperatura mínima necessária para que 

o combustível desprenda gases ou vapores inflamáveis que combinados com o 

oxigênio do ar e ao entrar em contato com uma chama se inflame. Mesmo ao retirar a 

chama, o fogo não se apaga, pois, esta temperatura por si só gera do próprio 

combustível vapores e gases suficientes para manter o fogo.  

       Segundo o CBMES (2016), este ponto é onde se atinge a reação em cadeia 

no qual o calor da queima dos vapores é suficiente para causar a liberação de mais 

vapor em quantidade capaz de sustentar a combustão. 

 

2.2.4 Temperatura de ignição 

 

       A temperatura de ignição pode ser considerada o ápice de temperatura no 

qual os gases são desprendidos dos combustíveis e entram em combustão apenas 

pelo contato com o comburente (oxigênio) presente no ar, independentemente de 

qualquer fonte de calor e são nestas situações em que surgem os incêndios. Para 
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exemplificar, na TABELA 2 são apresentados os pontos de fulgor, combustão e 

ignição de alguns combustíveis. 

 
TABELA 2 – PONTO DE FULGOR, COMBUSTÃO E IGNIÇÃO 

Combustível Ponto de Fulgor Ponto de Combustão Ponto de Ignição 

Éter -40 °C -37 °C 160 °C 

Álcool 12,8 °C 15,8 °C 371 °C 

Gasolina -42,8 °C -39,8 °C 257,2 °C 

Óleo Lubrificante 168,3 °C 171,3 °C 417,2 °C 

QAV 40 °C 43 °C 238 °C 

FONTE: Modificado de Engenharia Safety (2017) 

       Quando há uma mistura inflamável dentro da faixa de inflamabilidade, uma 

fonte de ignição pode gerar uma explosão. Entretanto, a explosão pode ocorrer sem 

a presença da fonte de ignição, para isso basta que a mistura inflamável entre em 

contato com uma superfície superior à temperatura de autoignição do líquido em 

questão. Na FIGURA 8, é apresentado um breve resumo das situações mencionadas 

anteriormente. 

FIGURA 8 – DEMONSTRAÇÃO DE PONTOS DE FULGOR, COMBUSTÃO E IGNIÇÃO 

 
FONTE: Modificado de CBMES (2016) 

 

2.2.5 Densidade 

 

       Tendo como referência a densidade da água igual a 1 g/cm3, no qual indica 

que 1 litro possui 1 quilograma de massa, classifica-se os demais líquidos como leves 

ou pesados. No caso da maioria dos líquidos inflamáveis, estes são mais leves que a 
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água e por consequência, flutuam sobre a superfície desta. Caso a densidade do gás 

seja menor que a do ar, o gás tende a subir e dissipar-se. Porém, se a densidade do 

gás for maior, o gás permanece próximo ao solo e desloca-se na direção do vento, 

contornando o terreno. 

       Deste modo, segundo o CBMGO (2016), deve-se considerar a densidade dos 

gases combustíveis, se o gás é mais denso, tende a se acumular nos contornos do 

terreno e, se ele for menos denso, tende a se dissipar, oferecendo neste caso um 

menor potencial ofensivo em casos de locais livres e abertos. 

  

2.2.6 Limites de inflamabilidade 

 

            De acordo com a NBR 17505-1 (ABNT, 2013a), limite de inflamabilidade é 

definido como a faixa de concentração de um gás ou vapor em que pode ocorrer 

combustão ou explosão na presença de uma fonte de ignição. Estes limites 

determinam a faixa de concentração no ar de gás ou vapor expressada em percentual 

volumétrico, que tornam a mistura inflamável.  

            Para o CBMES (2016), a máxima proporção de gás ou vapor no ar que torna 

a mistura explosiva é denominada de Limite Superior de Explosividade/Inflamabilidade 

(LSE/LSI) e a mínima proporção é denominada Limite Inferior de 

Explosividade/Inflamabilidade (LIE/LII). Há uma faixa limitada pelo LIE e LSE na qual 

ocorre a combustão da mistura inflamável.  

           De acordo com CRUZ (2012), a concentração de vapores inflamáveis a partir 

da qual não ocorre mais a ignição devido à quantidade insuficiente de oxigênio é dita 

como LSI.  Em resumo tem-se que o LSE é descrito uma mistura rica pois existe muito 

combustível e pouco ar, já o LIE é considerado uma mistura pobre pois existe muito 

ar e pouco combustível. A FIGURA 9 ilustra estes cenários. 

 

FIGURA 9 – LIMITES DE INFLAMABILIDADE 

 
FONTE: O autor (2020). 
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             O acetileno por exemplo possui um LIE de 2% e um LSI de 85% o que o torna 

um gás extremamente perigoso tendo em vista que a sua faixa de inflamabilidade é 

ampla. Este gás juntamente com o hidrogênio faz parte de um grupo de gases com o 

maior potencial de risco dentro de atmosferas explosivas, que serão abordados na 

sequência.  

 

2.3 ELETRICIDADE ESTÁTICA 

 

           De acordo com BRITON (1999), a eletricidade estática é o termo atribuído 

para definir o fenômeno físico associado ao acúmulo de cargas elétricas e aumenta à 

medida em que ocorre o desequilíbrio de cargas positivas ou negativas em um 

material. 

             Segundo BULGARELLI (2019a), a possibilidade de risco de ignições 

atrelados à geração ou o acúmulo de eletricidade estática ocorre com frequência em 

instalações industriais contendo atmosferas explosivas devido a diversos fatores tais 

como movimentação de fluídos, a existência inadvertida de condutores isolados ou 

utilização de materiais não metálicos ou não condutivos em áreas classificadas, 

associados a falhas nos sistemas de equipotencialização ou de aterramento. 

             Para BULGARELLI (2018, p. 234), podem ser citados como exemplos de 

riscos causados pela geração ou pelo acúmulo de cargas eletrostáticas em áreas 

classificadas: 

 Choque eletrostático em combinação com outros riscos de geração de fontes 

de ignição, tais como quedas, impactos ou separação de objetos; 

 Ignição de atmosferas explosivas contendo gases inflamáveis ou poeiras 

combustíveis e; 

 Danos a componentes eletrônicos. 

             Segundo BULGARELLI (2019b), no caso dos materiais serem condutivos, 

ocorre a recombinação das cargas eletrostáticas e nenhuma quantidade relevante de 

carga eletrostática se acumula nos materiais após a separação. 

             De acordo com o ISGOTT (2006), se um dos materiais que retêm a carga é 

de baixa condutividade elétrica, o processo de recombinação e neutralização fica 

dificultado, o que culmina no acúmulo de cargas positivas e negativas entre os dois 

materiais. Caso essa diferença de potencial (ddp) atinja valores altos, o campo elétrico 

se tornará muito forte a ponto da resistência elétrica do material isolante ser superada 
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e ocorrer descargas elétricas para a dissipação desta energia que se acumulou no 

processo. Dependendo da intensidade da ddp a descarga elétrica pode resultar em 

centelhas, faíscas e choque elétrico de modo a comprometer a segurança dos 

colaboradores.   A FIGURA 10 define como ocorre o acúmulo de carga. 

 

FIGURA 10 – MODELO BÁSICO SOBRE ACÚMULO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA 

 
FONTE: Newson Gale (2020). 

 

             Com base na FIGURA 10, tem-se as seguintes variáveis: 

 “IC” refere-se a corrente da carga, que pode ser um líquido eletrostaticamente 

carregado que está em contato direto com o objeto “C1”; 

  “C1” é o objeto sendo carregado, pode ser um caminhão-tanque ou um tambor 

por exemplo; 

 “C2” representa a terra ou o objeto em contado direto ao aterramento; 

 “R” representa a resistência elétrica entre o objeto carregado e o aterramento. 

    

             O objeto “C1” está isolado da terra e este isolamento impõe uma alta 

resistência “R”. Caso “C1” estivesse diretamente conectado à terra, a massa geral do 

aterramento teria capacidade de equilibrar as cargas elétricas e resultaria na ausência 

de tensão neste objeto. Logo se a resistência for alta, esta impedirá o fluxo de carga 

à terra e a carga se acumulará rapidamente em “C1”, e consequentemente a tensão 

irá crescer gradativamente. A equação (1) representa este fenômeno. 
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𝑉 =  
𝑄

𝐶
 (1) 

 

onde: 

𝑉 = Tensão elétrica, em volts 

𝑄 = Quantidade total de carga elétrica, em coulombs 

𝐶 = Capacitância do objeto, em farad 

 

        BULGARELLI (2019b) exemplifica alguns equipamentos instalados em 

atmosferas explosivas sobre os quais existe a preocupação sobre risco de ignição 

devido à geração ou acúmulo de cargas eletrostáticas: 

 Tanques de armazenamento; 

 Caminhões-tanque e Vagões; 

 Correias transportadoras, esteiras ou pontes rolantes; 

 Contêineres ou equipamentos de processo ou tubulações fabricadas com 

materiais não metálicos (isolantes ou não condutivos); 

 Mangueiras fabricadas com materiais não condutivos; 

 Equipamentos para transporte pneumático no geral. 

         Conforme apresentado anteriormente, o acúmulo de cargas elétricas é 

causado pelo aumento súbito da capacitância e pode estar presente em várias 

situações como por exemplo: 

 Em caminhões tanque – pneus de borracha; 

 Vagões tanque – graxa, amortecedores de vibração (isolando o tanque dos 

trilhos); 

 Tubulações – selos de borracha ou plásticos, amortecedores de vibração ou 

juntas de vedação; 

 Tambores portáteis – revestimento de proteção, o depósito de produtos, 

ferrugem; 

 Pessoas – solas de calçado. 

 

             BULGARELLI (2019b) cita que inclusive peças de vestuário fabricadas em 

nylon que são removidas do corpo também são capazes de gerar cargas eletrostáticas 

em um nível de potencial suficiente para causar a ignição de gases inflamáveis, com 
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registros históricos de ocorrências deste tipo de fonte de ignição. Para fins de 

comparação, a TABELA 3 apresenta a capacitância de alguns objetos 

 

TABELA 3 – LISTA DE CAPACITÂNCIA MÉDIA DE OBJETOS 

Objeto Capacitância 

Caminhões Acima de 1000 pF 

Corpo Humano 100 a 200 pF 

Recipientes Pequenos 10 a 100 pF 

Recipientes Médios 50 a 300 pF 

Equipamentos de Fábrica 100 a 1000 pF 

FONTE: Modificado de NEWSON GALE (2020) 

 

        BULGARELLI (2019b) explica que o potencial gerado nos objetos pode 

alcançar tensões elétricas na ordem de kV, e assim contribuir para o surgimento de 

fontes de ignição e centelhas. De acordo com a NEWSON GALE (2020), são nestes 

cenários em que este aumento súbito de tensão do objeto carregado oferece um risco 

de ignição estática devido ao fato das centelhas estáticas serem causadas pela rápida 

ionização do ambiente entre o objeto carregado e objetos que estão numa tensão 

inferior. No momento em que esta tensão atinge um nível crítico, ocorre a ruptura 

elétrica do meio presente no espaço entre o objeto carregado e o objeto descarregado 

por meio de uma centelha. 

        A NBR 17505-1 (ABNT, 2013a) define como ruptura dielétrica de um meio a 

tensão elétrica mínima medida em volts por metro de espessura, necessária para 

causar uma centelha através de um material mantido entre eletrodos que produzem 

um campo elétrico. 

        É possível calcular a energia total de descarga com base na tensão elétrica 

(V) do objeto e de sua capacitância por meio da equação (2) representa este 

fenômeno:  

𝐸 =  
1

2
 × 𝐶 × 𝑉2 (2) 

 

onde: 

         𝐸= Energia de centelha (descarga elétrica), em joules 

         𝑉= Tensão elétrica, em volts 

         C= Capacitância do objeto, em farad 
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             Para exemplificar com base nas Equações 1 e 2, se o líquido estivesse sendo 

carregado num caminhão-tanque com uma suposta capacitância (C) de 1000 pF e um 

quantidade de carga (Q) de 1,25 µC, a sua tensão (V) e a energia da centelha seriam 

iguais a: 

𝑉 =  
𝑄

𝐶
 = 

1,25𝑥10−6

1000𝑥10−12 = 1,25 kV 

𝐸 =  
1

2
(1000𝑥10−12)𝑥(1,25𝑥103)2 = 0,781 𝑚𝐽 

  É importante notar que esta energia gerada seria maior do que a energia 

mínima de ignição (Minimum Ignition Energy - MIE) de uma vasta quantidade de 

líquidos e gases. A TABELA 4 apresenta a MIE de alguns líquidos elementos, 

divididos entre líquidos, gases e pós combustíveis. 

 

TABELA 4 – LISTA DE ENERGIAS MÍNIMAS DE IGNIÇÃO DE ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS 

Tipo Objeto MIE 

Líquido/Gás Metanol 0,14 mJ 

Líquido/Gás Acetato Etílico 0,46 mJ 

Líquido/Gás Benzeno 0,2 mJ 

Líquido/Gás Acetona 1,15 mJ 

Pó Enxofre 15 mJ 

Pó Alumínio 50 mJ 

Pó Polietileno 10 mJ 

FONTE: Modificado de Newson Gale (2020) 

  

             BULGARELLI (2019a) cita que foram elaboradas em nível internacional pelos 

participantes do Comitê Técnico TC 31 da IEC normas que abordam especificamente 

os riscos e as respectivas medidas mitigadoras de eletricidade em atmosferas 

explosivas. São elas: 

 IEC TS 60079-32-1: Riscos Eletrostáticos – Orientações; 

 IEC 60079-32-2: Riscos Eletrostáticos – Ensaios. 
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2.4 REQUISITOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ATMOSFERAS 

EXPLOSIVAS 

 

        Segundo COSTA (2016), o petróleo utilizado em larga escala a partir do 

século XX foi e ainda é considerado um combustível indispensável para o 

desenvolvimento global e econômico. Porém, intrinsecamente ligado às suas técnicas 

de extração, operação, transporte, refino e utilização há a formação de atmosferas 

potencialmente explosivas. A partir disso, após o início da exploração do petróleo 

surgiram os primeiros procedimentos e normativas de padronização de equipamentos 

elétricos para áreas classificadas. 

        A NBR 17505-1 (ABNT, 2013a) cita que a área classificada pode ser 

interpretada como um ambiente aberto ou fechado na qual existe a probabilidade de 

formação de uma atmosfera explosiva, sendo necessárias precauções especiais.  A 

NBR IEC 60079-0 (ABNT, 2016a) define como precauções especiais os cuidados 

referentes à construção, instalação e utilização de equipamentos elétricos. 

        A NR-10 (2016) tem como objetivo conforme item 10.1.1 estabelecer 

requisitos e condições mínimas de implementação de medidas de controle e sistemas 

preventivos, de modo a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta 

ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. 

        Desta maneira, observa-se que para garantir que as operações envolvendo 

líquidos combustíveis seja feita de maneira segura e legal, é necessário seguir não 

somente as normas técnicas exigidas pela ANP (conforme APÊNDICE 1, p. 155) mas 

também outras normas técnicas aplicáveis ao assunto tanto nacionais quanto 

internacionais. 

        Para COSTA (2016) no que tange à normatização técnica aplicada a áreas 

classificadas no Brasil, inicialmente em virtude da grande quantidade de instalações 

elétricas iniciadas na década de 50, no qual a grande parte dos equipamentos era 

importada dos Estados Unidos, seguia-se a norma técnica norte-americana National 

Electrical Code (NEC), estabelecida pela National Fire Protection Association (NFPA). 

        BULGARELLI (2014) aponta que este cenário prevaleceu até o final da 

década de 60, onde ocorreram a elaboração das primeiras normas brasileiras por meio 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Após este período iniciou-se o 

processo de normalização internacional através da International Electrotechnical 

Commission (IEC).  
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        Deste modo marcou-se um período de migração das diretrizes norte-

americanas NEC para adoção dos conceitos estabelecidos na Europa. Assim, o Brasil 

começou a adotar os padrões estabelecidos pela IEC (Padrão Europeu) ao invés do 

NEC (Padrão Norte-americano). 

        Como parte constituinte na NR-10 (2016), tornou-se compulsório as tratativas 

em áreas classificadas. Por isso, surgiu a necessidade de seguir as diretrizes das 

normas voltadas para atmosferas explosivas, nesse caso as normas da série da ABNT 

NBR IEC 60079. 

             A falta de capacitação técnica para atuação em instalações elétricas em 

atmosferas explosivas é um problema sério para toda a planta industrial pois segundo 

BULGARELLI (2020, p. 3), a abordagem atual de certificação com base no “ciclo total 

de vida” das instalações Ex adotadas por diversos países reconhece que somente a 

certificação de equipamentos não é suficiente para garantir a segurança das 

instalações e também das pessoas que nelas trabalham. 

        BULGARELLI (2020, p. 20) complementa que o Brasil apesar de possuir 

indústrias nas áreas de petróleo desde a década de 1940, até o presente momento 

não existem requisitos legais sobre a certificação de empresas que prestam serviços 

em atmosferas explosivas ou da certificação das competências pessoais que 

executam atividades neste local. Neste caso, para que uma planta industrial seja 

considerada segura, devem ser cumpridos certos requisitos do chamado ciclo de vida 

das instalações Ex conforme representado na FIGURA 11. 

FIGURA 11 – CICLO TOTAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EX  

 
FONTE: Bulgarelli (2020). 
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        Desse modo, profissionais que trabalham diretamente em atividades 

relacionadas a atmosferas explosivas devem ser seguir as principais diretrizes das 

normas técnicas brasileiras adotadas das séries IEC 60079 e ISO 80079 tais como: 

 Classificação de área e um projeto Ex adequado; 

 A escolha de equipamentos Ex adequados para cada aplicação em atmosferas 

explosivas nas áreas de eletricidade, automação, instrumentação, 

telecomunicações e mecânica; 

 Equipamentos com certificados válidos (no qual compreende fabricantes, 

laboratórios de ensaios credenciados e organismos de certificação); 

 Instalações de equipamentos e sistemas Ex adequados; 

 Inspeções iniciais Ex detalhadas, após cada montagem, reforma ou ampliação 

da planta; 

 Comissionamento dos equipamentos, sistemas e instalações Ex; 

 Operação Ex adequada; 

 Serviços de reparo e recuperação de equipamentos Ex qualificados e 

homologados; 

 Auditorias periódicas para verificação de requisitos normativos; 

 Inclusão na gestão de mudanças sempre que houver necessidade de alteração 

de procedimentos, processos, instalações ou equipamentos. 

 

2.4.1 Capacitação técnica em atmosferas explosivas 

 

             Com base no ciclo das instalações elétricas Ex, para que as empresas 

prestadoras de serviço Ex possam ser certificadas, um dos requisitos básicos é que 

as mesmas evidenciem requisitos técnicos nas normas da série IEC 60079, aplicada 

a cada tipo de serviço Ex pretendido, ligados à classificação, seleção, montagem, 

inspeção, manutenção e reparos, cada um com sua norma respectiva.  

             Além de atenderem a este requisito básico de demonstração de suas 

capacidades no atendimento dos requisitos técnicos indicados nas normas acima 

indicadas, as empresas de serviços Ex necessitam também demonstrar o atendimento 

de outros requisitos de avaliação e de certificação.  

             BULGARELLI (2017), aponta que a organização IECEx publicou um guia de 

orientações e Instruções para obtenção de certificados de competências pessoais. O 

guia tem como objetivo descrever informações requeridas para inscrição de uma 
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pessoa por meio de um organismo de certificação chamado de ExCB para obtenção 

de um: 

 Certificado de Orientação nas Instalações Ex (EFOC – Ex Facility Orientation 

Certificates), sendo a Unidade de Competência EX 000 e; 

 Certificado de Competências Pessoais (CoPC – Certificate of Personnel 

Competence), sendo as Unidades de Competência Ex 001 a EX 010. 

             O Documento Operacional IECEx OD 504 (especificações para a avaliação 

dos resultados das Unidades de Competência Ex) especifica as competências 

requeridas para atividades relacionadas com atmosferas explosivas. Na TABELA 5 

são indicadas as unidades de competências pessoais Ex internacionalmente 

padronizadas conforme Documento Operacional IECEX OD 504. 

 

TABELA 5 – UNIDADES DE COMPETÊNCIA PESSOAIS EX  

Unidades de 

Competência 
Descrição 

Unidade Ex 000 
Conhecimentos e percepções básicas para entrar em uma instalação contendo 

áreas classificadas; 

Unidade Ex 001 Aplicação dos princípios básicos de segurança em atmosferas explosivas; 

Unidade Ex 002 Execução de classificação de áreas; 

Unidade Ex 003 
Instalação de equipamentos com tipos de proteção “Ex” e respectivos sistemas de 

fiação; 

Unidade Ex 004 Manutenção de equipamentos em atmosferas explosivas; 

Unidade Ex 005 Reparo e revisão de equipamentos com tipos de proteção “Ex”; 

Unidade Ex 006 
Testes de equipamentos e instalações elétricas em, ou associadas a atmosferas 

explosivas; 

Unidade Ex 007 
Execução de inspeções visuais e apuradas de equipamentos e instalações em, ou 

associadas a atmosferas explosivas; 

Unidade Ex 008 
Execução de inspeções detalhadas de equipamentos ou instalações elétricas em, 

ou associadas a atmosferas explosivas; 

Unidade Ex 009 Projeto de instalações elétricas em – ou associadas a – atmosferas explosivas; 

Unidade Ex 010 
Execução de inspeções de auditoria ou de avaliação das instalações elétricas em – 

ou associadas a – atmosferas explosivas. 

FONTE: IECEx OD 504 (2017) 

 

             De acordo com BULGARELLI (2020), existem no Brasil dezenas de empresas 

de serviços certificados por Organismos de Certificação Ex brasileiros, tendo como 

base as normas técnicas brasileiras da série ABNT NBR IEC 600079 e os requisitos 

do próprio IECEx. No âmbito nacional este sistema de certificação foi lançado pela 

Associação Brasileira de Ensaios não destrutivos (ABENDI) no ano de 2014, 
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totalmente alinhado com o sistema IECEx, além de incluir todas as unidades de 

competência de EX 000 a EX 010.   

             A norma interna da ABENDI NA-17 (2019) de Certificação de Competências 

Pessoais em atmosferas explosivas apresenta a sistemática para avaliação das 

competências com base nas unidades estabelecidos pelo IECEx OD 504.   

             Adicionalmente a UL do Brasil também é um Organismo de Certificação 

acreditado pelo IECEx na América Latina, efetuando o processo de certificação 

internacional de profissionais brasileiros, com exames em português.  BULGARELLI 

(2020, p.27) cita que devem ser destacadas diferenças entre as funções de trabalho 

das pessoas e as Unidades de Certificação de Competências, de modo que as 

certificações não definem a função de um colaborador, mas apenas as atividades para 

as quais o mesmo demonstrou ser apto. São indicados alguns profissionais na 

execução e supervisão em áreas classificadas: 

 Engenheiros e técnicos da área de eletricidade, instrumentação, 

telecomunicações, de automação, de projeto, de montagem, de manutenção, 

de inspeção de campo, nas atividades de reparo, revisão e recuperação de 

equipamentos Ex, no suprimento, e processos de segurança; 

 Engenheiros e técnicos nas atividades de auditorias das instalações Ex e dos 

respectivos sistemas da gestão da qualidade e gestão das mudanças; 

 Técnicos de operação de sistemas de processo, responsáveis pela operação 

das unidades operacionais e técnicos de segurança industrial; 

 Fabricantes de equipamentos elétricos, eletrônicos, de instrumentação, 

mecânicos e de automação Ex; 

 Profissionais que atuam em Organismos de Certificação de Produtos e 

Pessoas Ex e profissionais que atuam em laboratórios de ensaios de 

equipamentos Ex; 

 Profissionais que atuam em provedores de treinamentos Ex; 

 Profissionais que atuam em organismos legais, tais como Inmetro e MTE; 

 Soldadores, caldeireiros, mecânicos, pintores, montadores de andaimes, 

operadores de guindastes e demais profissionais que executam serviços em 

áreas classificadas e que necessitam estar conscientizados dos riscos 

relacionados com atmosferas explosivas (Unidade de Competência Ex 000). 

 



38 

  

2.4.2 Classificação de área 

 

        JORDÃO (2018, p.15) explica que a primeira ação que deve se tomar é a 

avaliação do grau de risco do ambiente. Desta forma torna-se imprescindível um mapa 

(planta baixa por exemplo) do ambiente industrial que contenha os produtos 

inflamáveis devidamente identificados, assim como a probabilidade de presença e a 

extensão (volume de risco) destas misturas explosivas no local. Este conceito é 

chamado de classificação de áreas e dependendo do nível de criticidade, estas áreas 

são divididas em três zonas diferentes, conforme ilustrado na FIGURA 12. 

FIGURA 12 – EXEMPLO DE CLASSIFICAÇÃO DE ZONAS EM TERMINAIS DE ARMAZENAMENTO 

 
FONTE: Asca (2016). 

        A NBR 17505-1 (ABNT, 2013a) caracteriza os três tipos de zonas, na qual a 

Zona 0 representa a área na qual uma atmosfera está presente continuamente por 

longos períodos, tais como o interior de tanques de combustíveis ou tubulações de 

processos. 

        A Zona 1 é a área na qual a atmosfera explosiva pode estar presente 

eventualmente em condições nas condições normais de operação como por exemplo 

pontos de abastecimentos. 

        Por último a Zona 2 é considerada a área na qual não se espera que uma 

atmosfera explosiva possa ocorrer em condições normais de operação, porém se 

ocorrer, permanece apenas por um período curto de tempo, pode-se dizer que são as 

áreas próximas à fonte de risco. 
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        JORDÃO (2018, p. 47) explica que Zonas 0, 1 e 2 são designadas para 

indústrias que operam com vapores ou gases inflamáveis. Por outro lado, Zonas 20, 

21 e 22 são as empresas que operam com poeiras ou fibras combustíveis. 

        Como o objeto desta dissertação é direcionado para vapores e gases 

provenientes de combustíveis, o presente trabalho tem ênfase nas Zonas 0, 1 e 2.  

        De acordo com a NBR IEC 60079-10-1 (ABNT, 2016e) a classificação de 

áreas é um método de análise que caracteriza o ambiente na qual uma atmosfera 

explosiva tem probabilidade de ocorrer, de maneira a tornar a instalação e escolha 

dos equipamentos mais segura e coerente. Há diversos critérios a considerar para a 

classificação de áreas, tais como: 

 Características da fonte de risco:  

o Taxa de liberação de gás ou vapor; 

o Tipo de material inflamável. 

 Grupo do gás: 

o Classe de temperatura; 

o Grau da fonte de risco; 

o Ponto de fulgor. 

 Características de ventilação:  

o Ambiente aberto ou fechado; 

o Dimensões do ambiente; 

o Número de trocas de ar no local.  

        A NBR IEC 60079-10-1 (ABNT, 2016e) aponta que a classificação de áreas 

deve ser realizada por um grupo multidisciplinar de profissionais, entre eles pode-se 

citar engenheiros de projeto, de processo, de manutenção, responsáveis pela 

operação e segurança da planta industrial, entre outros. 

 

2.4.3 Classes de gases 

 

        A fim de especificar o equipamento correto, deve-se conhecer a qual grupo o 

gás ou vapor do liquido combustível pertence.  A NBR IEC 60079-0 (ABNT, 2016a) 

realiza a distinção dos ambientes de atmosferas explosivas em três grupos. 
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             O Grupo I refere-se a equipamentos que são projetados para trabalhos em 

minas de carvão onde há a presença de gás metano que se combinado com o ar, gera 

uma mistura explosiva típica de minas de carvão, chamada grisu. 

       O Grupo II é destinado a equipamentos com utilização em atmosferas 

explosivas com gás, este é o grupo de maior importância nesta dissertação, pois é 

exclusivo de vapores e gases. Este grupo possui 3 subdivisões: 

 IIA – produtos pertencentes à família de gases do propano; 

 IIB – produtos pertencentes à família de gases do etileno; 

 IIC - produtos pertencentes à família de gases do hidrogênio, inclui-se também 

o acetileno. 

        Desse modo, os gases são classificados de acordo com à sua criticidade, a 

TABELA 6 apresenta as diferentes substâncias de cada subdivisão do grupo II. 

 

TABELA 6 – EXEMPLOS DE VAPORES E GASES INFLAMÁVEIS (GRUPO II) 

Grupo IIA Grupo IIB Grupo IIC 

Amônia 

Benzeno 

Butano 

Gasolina 

Hexano 

Propano 

Álcool 

Gás Natural 

Propileno 

Metanol 

Ciclo propano 

Sulfeto de hidrogênio 

Éter 

Óxido de Eteno 

Acroleína 

Óxido de Propileno 

Butadieno 

Etílico 

Acetileno 

Hidrogênio 

Dissulfeto de Carbono 

FONTE: Modificado de Alpha-Ex (2020) 

 

        Por último tem-se o Grupo III, voltado a atmosferas explosivas de poeiras, 

excluindo-se as do grupo I. Este grupo também possui três divisões: 

 IIIA – fibras combustíveis; 

 IIIB - poeiras não condutoras; 

 IIIC - poeiras condutoras. 

 

        De acordo com a NBR IEC 60079-10-1 (ABNT, 2016e) esta divisão se baseia 

no máximo interstício experimental seguro (MESG - Maximum Experimental Safe 
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Gap) ou a proporção de corrente mínima de ignição (MIC – Minimum Ignition Current) 

da atmosfera explosiva. 

        As últimas subdivisões são sempre as mais restritivas, por exemplo o 

acetileno pertencente ao grupo IIC é mais perigoso que a gasolina pertencente ao 

grupo IIA. Nesse contexto, caso seja adquirido um equipamento IIC para utilizar em 

IIB ou IIA ele atende, mas o contrário não é verdadeiro, isto é, um equipamento IIA 

não pode ser utilizado no lugar de um IIB ou IIC. Este conceito vale também para o 

grupo III. A FIGURA 13 ilustra estes cenários. 

FIGURA 13 – NÍVEL DE CRITICIDADE DOS GRUPOS II E III 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

2.4.4 Tipos de proteção Ex (elétricos) 

 

        Há diversas tecnologias atrelados aos tipos de proteção equipamentos 

elétricos Ex, que são definidos pelos seus respectivos princípios de funcionamento.  

        BUFFON (2011) complementa que para cada tipo de proteção capaz de evitar 

uma ignição de uma atmosfera explosiva atribui-se uma simbologia, que é exclusiva 

para equipamentos que operam em áreas classificadas.  

        Para tal, cada tipo de proteção possui uma identificação para qual zona 

podem ser utilizados. A simbologia inicia com a sigla Ex seguida de uma letra 

minúscula, esta letra minúscula atribui um tipo de proteção específico. 

             De acordo com JORDÃO (2018, p. 73), as aplicações dos tipos de proteção 

dos equipamentos dependem do seu aspecto construtivo em função da tecnologia 

empregada.  

        Na TABELA 7 são apresentados os tipos de proteção Ex e suas respectivas 

zonas de utilização. 
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TABELA 7 – RELAÇÃO ENTRE TIPO DE PROTEÇÃO E ZONAS DE APLICAÇÃO 

Tipo de Proteção EX Marcação Zona 

Segurança intrínseca ia 

Zona 0 
Encapsulado em resina ma 

Proteção redundante (cada qual com seu EPL Gb) Y+z 

Especial s 

Á prova de explosão  d 

Zona 1 

Segurança aumentada e 

Segurança intrínseca ib 

Encapsulado em resina mb 

Imerso em óleo o 

Pressurizado px ou py 

Imerso em areia q 

Especial s 

Segurança intrínseca ic 

Zona 2 

Encapsulado em resina mc 

Não acendível (sem parte centelhante) nA 

Não acendível (com parte centelhante) nC 

Não acendível (com respiração restrita) nR 

Não acendível (com energia limitada) nL 

Não acendível (pressurizado) pz 

FONTE: O autor (2020) 

 
             É válido comentar que há também equipamentos Ex que necessitam inclusive 

de um grau de proteção (IP) mínimo para atenderem determinados requisitos de 

proteção, mais detalhes quanto aos tipos de proteção mencionados e o grau de 

proteção (IP) constam no APÊNDICE 2 (P. 157). 

 

2.4.5 Nível de proteção de equipamento (EPL) 

 

        De acordo com a NBR IEC 60079-0 (ABNT, 2016a) o Equipment Protection 

Level (EPL) é definido como um nível de proteção atribuído ao equipamento baseado 

em sua probabilidade de se tornar uma fonte de ignição e também tem a função de 

distinguir atmosferas explosivas de gás (grupo II), poeira (grupo III) ou de minas de 

carvão suscetíveis a formação de grisu (grupo I). 

        Todos os equipamentos elétricos utilizados em áreas classificadas devem 

obrigatoriamente conter a identificação EPL, que consiste em duas letras. A primeira 

letra em maiúscula refere-se ao local de instalação do equipamento: 
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 M (Mining) – para instalação em minas subterrâneas; 

 G (Gas) – para instalação em que existam atmosferas explosivas advindas de 

gases ou vapores inflamáveis; 

 D (Dusts) – para instalação onde a atmosfera explosiva seja composta por 

poeiras combustíveis. 

        Na sequência, a segunda letra (em minúsculo) refere-se ao nível de proteção 

proporcionado pelo equipamento elétrico: 

 a -  nível de proteção muito alto, ou seja, possui dois meios independentes de 

proteção ou segurança, mesmo quando da ocorrência de duas falhas, sendo 

estas independentes; 

 b – nível de proteção alto, adequado para operações normais e com distúrbios 

de ocorrência frequente ou onde falhas são normalmente levadas em 

consideração; 

 c – nível de proteção elevado, adequado para operações normais. 

             Deste modo tem-se que a determinação do EPL dos equipamentos elétricos 

é diretamente ligada ao zoneamento, conforme TABELA 8.        

 

TABELA 8 – DETERMINAÇÃO DO EPL EM FUNÇÃO DA ZONA 

EPL Zona 

Ga 0 

Gb 1 

Gc 2 

Da 20 

Db 21 

Dc 22 

FONTE: Modificado de NBR IEC 60079-0 (ABNT, 2016a) 

 

        Em resumo, este sistema EPL tem como objetivo indicar a qual risco o 

equipamento estará exposto, independente do seu tipo de proteção adotado. A 

TABELA 9 apresenta os tipos de proteção atrelados aos EPL correspondentes. 
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TABELA 9 – RELAÇÃO ENTRE TIPO DE PROTEÇÃO E EPL 

EPL Tipo de proteção Ex Marcação Norma NBR IEC 

Ga 

Segurança intrínseca ia 60079-11 

Encapsulado em resina ma 60079-18 

Proteção redundante (cada qual com seu EPL Gb) y+z 60079-26 

Gb 

Á prova de explosão  d 60079-1 

Segurança aumentada e 60079-7 

Segurança intrínseca ib 60079-11 

Encapsulado em resina mb 60079-18 

Imerso em óleo o 60079-6 

Pressurizado px ou py 60079-2 

Imerso em areia q 60079-5 

Gc 

Segurança intrínseca ic 60079-11 

Encapsulado em resina mc 60079-18 

Não acendível (sem parte centelhante) nA 60079-15 

Não acendível (com parte centelhante) nC 60079-15 

Não acendível (com respiração restrita) nR 60079-15 

Não acendível (com energia limitada) nL 60079-15 

Não acendível (pressurizado) pz 60079-15 

FONTE: Modificado de NBR IEC 60079-0 (ABNT, 2016a) 

  

2.4.6 Classes de temperatura 

 

       De acordo com a NBR IEC 60079-14 (ABNT, 2016f) os equipamentos elétricos 

presentes numa área classificada podem tornar-se fontes de ignição também por 

superaquecimentos. 

       Para MANTECON (2010), as classes de temperatura identificam a máxima 

temperatura de superfície que o equipamento pode vir a atingir em casos de 

sobrecarga, defeito ou em operações normais, considerando uma temperatura 

ambiente máxima de 40 ºC. 

       JORDÃO (2018) explica que a temperatura de ignição é um parâmetro de 

marcação obrigatório no equipamento elétrico para área classificada e deve informar 

a temperatura máxima que este pode atingir quando em operação. 

       Deste modo é de suma importância determinar as classes de temperatura do 

equipamento, pois esta informação fornecida pelo fabricante indica que o referido 

equipamento mesmo em condição de falha, não atingirá em sua superfície um valor 

acima da marcação da classe de temperatura. 
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       Este fator garante que o equipamento elétrico que esteja operando possua 

uma temperatura de superfície inferior à temperatura de ignição dos vapores e gases 

que possam estar presentes no ambiente. As classes de temperatura são divididas 

em 6 grupos conforme TABELA 10. 

  

TABELA 10 – CLASSES DE TEMPERATURA DE EQUIPAMENTOS EX 

Classe de Temperatura 
Temperatura de Ignição do gás ou 

vapor (ºC) 

Classe de Temperatura 

permitida dos 

equipamentos Ex 

T1 >450 T1-T6 

T2 >300 T2-T6 

T3 >200 T3-T6 

T4 >135 T4-T6 

T5 >100 T5-T6 

T6 >85 T6 

FONTE: Modificado de NBR IEC 60079-14 (ABNT, 2016f) 

 

        Como pode ser observado, a Classe T6 possui o padrão mais restritivo com 

temperatura limite de 85 °C, isto indica que atende todas as demais condições de 

gases que fazem parte dos grupos T1 a T5 e assim por diante. 

        Em contrapartida, por exemplo se em um ambiente em que não se pode 

exceder 350 ºC, um equipamento T1 não pode utilizado tendo em vista que o mesmo 

é projeto para não exceder somente à 350 ºC, nesse caso um equipamento a partir 

da classeT2 atende este requisito. 

        Para ELIAS et al (2011), instalações elétricas convencionais que dispõe de 

equipamentos em boas condições não oferecem altos riscos com esse grau elevado 

de temperatura, mas para áreas classificadas é necessário prevenir que o calor 

gerado durante as operações não seja suficiente para causar uma fonte de ignição.  

         Particularmente equipamentos de uso industrial também podem ser utilizados 

em áreas classificadas, desde que a sua temperatura de superfície seja inferior à 

temperatura de ignição do gás e que não seja centelhante em condições normais de 

operação. Tais fatores devem ser levados em consideração para que em condições 

de falha e mesmo em condições normais de operação, a temperatura de superfície 

não exceda os valores de temperatura ao qual o líquido combustível apresente riscos 

de propagação de fogo e explosão. 
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2.4.7 Marcação de equipamentos Ex 

 

        A NBR IEC 60079-0 (ABNT, 2016a) estabelece os requisitos de marcação 

para equipamentos Ex para todos os 3 grupos (I, II e III), a seguir são apresentadas 

as marcações Ex para atmosferas explosivas de gás: 

a) Símbolo Ex; 

b) Símbolo para cada tipo ou nível de proteção utilizado; 

c) Símbolo do grupo; 

d) Classe de Temperatura; 

e) Nível de proteção do equipamento (EPL); 

f) Quando apropriado, deve incluir-se também o símbolo Ta ou Tamb com a 

faixa de temperatura ambiente. 

              A FIGURA 14 apresenta um exemplo de marcação de equipamento Ex, neste 

caso é um equipamento Ex do tipo à prova de explosão (Ex d), utilizado no grupo de 

gases e vapores inflamáveis do grupo IIC, com classe de temperatura T4 (135 ºC) e 

nível de proteção EPL (Gb) para utilização em Zona 1.   

 

FIGURA 14 – EXEMPLO DE MARCAÇÃO EX 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

        A NBR IEC 60079-0 (ABNT, 2016a) cita que quando diferentes tipos ou níveis 

de proteção são empregados para as diferentes partes do equipamento ou 

componente elétrico, a marcação Ex deve incluir símbolos para todos os tipos de 

proteção empregados, de forma alfabética. Já quando componentes associados são 

incorporados, os símbolos para o tipo de proteção devem ser indicados com colchetes. 

             A FIGURA 15 apresenta um exemplo desta marcação, no qual tem-se um 

equipamento associado (db Gb) que indica que o equipamento certificado possui no 

interior do seu invólucro um equipamento do tipo Ex d (à prova de explosão). 
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FIGURA 15 – MARCAÇÃO EX COM TIPO DE PROTEÇÃO ASSOCIADO 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

        A NBR IEC 60079-0 (ABNT, 2016a) complementa que o nível de proteção 

EPL pode ser suprimida desde que seja colocada a segunda letra após o código do 

tipo de proteção adotado. Na FIGURA 16 é exemplificada esta marcação opcional. 

 

FIGURA 16 – MARCAÇÃO EX COM NÍVEL DE PROTEÇÃO EPL SUPRIMIDO 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

       Para equipamentos a serem utilizados em atmosferas explosivas de poeiras, 

deve incluir o símbolo Ex, o tipo de proteção, símbolo do grupo e a máxima 

temperatura de superfície em graus Celsius precedida da letra T, e o grau de proteção 

(IP) é obrigatório.  

 

2.4.8 Certificação de equipamentos elétricos Ex 

 

       A fim de garantir maior segurança em atmosferas explosivas houve a 

necessidade destes equipamentos elétricos passarem através de um controle de 

qualidade que garantissem funcionamentos adequados nestas áreas de risco. Deste 

modo, o INMETRO instituiu a Portaria N° 179 em 18 de maio de 2010, que no seu 
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item 1.1 apresenta que a certificação compulsória de todos os equipamentos elétricos 

ou eletrônicos utilizados em atmosferas explosivas torna-se de caráter obrigatório, de 

modo que o usuário que não seguir suas diretrizes ficam sujeitos às penalidades do 

código civil.  

       Contudo, há sistemas diferentes de aprovação e certificação de acordo com a 

localidade, como por exemplo a Certificação ATEX (Appareils destinés à être utilisés 

at ATmosphères EXplosives), Certificação UL, Certificação IECEx.  A FIGURA 17 

ilustra alguns destes sistemas de certificação de acordo com sua região de aplicação. 

 

FIGURA 17 – SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EX 

 

FONTE: O autor (2020). 

       Deve-se ter um cuidado para estes equipamentos elétricos importados de 

outros países tais como Alemanha e Estados Unidos pois embora os órgãos 

competentes oriundos do país certifiquem os equipamentos, estes mesmos produtos 

devem passar pela certificação brasileira regida pelo INMETRO por mais que já 

tenham obtido certificação internacional previamente. 

       Desta forma os equipamentos que passarem pela avaliação e inspeção 

possuirão um selo de certificação. Este processo é realizado por uma Organização 

Acreditada/Organismo de Certificação (OCP).  JORDÃO (2018, p. 98) aponta que as 

normas técnicas NBR IEC 60079-0 em conjunto com a ABNT NBR IEC 60079-26 

estabelecem um procedimento de marcação obrigatória para equipamentos a serem 

utilizados em atmosferas explosivas no qual além da marcação Ex apresentada 

anteriormente, devem ser incluídos nos equipamentos Ex o OCP e o número do 

certificado.  

       Na FIGURA 18 é apresentada a marcação de um equipamento elétrico com 

proteção combinada com a certificação INMETRO incluindo o nome e número do 

OCP, nesse caso o Bureau Veritas Certification e o seu respectivo número certificado 

BVC 15.4497. 
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FIGURA 18 – DADOS DE PLACA DE UM EQUIPAMENTO ELÉTRICO COM MARCAÇÃO EX 

  
FONTE: O autor (2020). 

 

            É importante ressaltar que caso o certificado tenha um sufixo “X”, indica que o 

equipamento possui alguma particularidade quanto à sua montagem ou restrições de 

uso, tais dados deverão ser consultados no certificado de conformidade. Em adição, 

a NR-10 (2016) cita-se que todos as documentações e certificações de equipamentos 

e materiais elétricos em áreas classificadas devem ser arquivadas no prontuário das 

instalações elétricas. 

 
 

2.4.9 Instalação elétrica Ex 

 

        Conforme citado anteriormente, o Brasil teve suas influências baseadas 

preliminarmente nas normas americanas, tais como NEC, e posteriormente foram 

migradas para o sistema internacional proposto pela IEC (Europeu). Desta forma, 

observa-se uma predominância de equipamentos do tipo Ex d (à prova de explosão) 

na maioria das plantas, pois estes eram a base da instalação Ex propostos 

originalmente pela NEC. Contudo deve-se observar as nuances entre as duas normas 

(europeia e americana), pois os requisitos da norma IEC são mais restritivos, de modo 

que um equipamento montado segundo o padrão NEC pode não atender os pré-

requisitos da IEC. 

          No Brasil, a ABNT adotou os padrões da IEC no qual torna-se compulsório 

seguir suas diretrizes não invés das propostas na norma NEC. 

        JORDÃO (2018, p. 78) explica que em invólucros à prova de explosão não é 

permitido a modificação do layout interno, pois dependendo da combinação entre as 

partes livres e ocupadas, há a possibilidade de geração de uma pré-compressão e 

uma possível detonação. Entre os principais riscos presentes nas instalações Ex d, 

pode-se citar o esquecimento de instalação ou selagem incorreta das unidades 

seladoras e alterações dos invólucros que não são permitidas.  
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       De acordo com JORDÃO (2019, p. 110), unidades seladoras são aplicadas 

para manter estanqueidade em relação à pressão de explosão, pois mesmo que uma 

centelha ou faísca venha a ocorrer no ambiente fechado esta não se propagará ao 

longo do trecho instalado. 

            De acordo com a Project Explo (2019), as unidades seladoras, de invólucro e 

de fronteira, devem ser preenchidas com massa de selagem certificada, não podendo 

ser massa de pintura, silicone, gesso ou demais materiais. É importante ressaltar que 

a unidade seladora somente tem função se a mesma estiver devidamente com o seu 

composto selante instalado. A FIGURA 19 apresenta um modelo típico instalação. 

 

FIGURA 19 – UNIDADE SELADORA 

 
FONTE: Modificado de Alltex (2021). 

 

            Contudo pode haver a possibilidade de ignição do ambiente mesmo que a 

unidade seladora esteja com sua massa aplicada, isto é, através da passagem de 

gases inflamáveis pelo interior dos cabos. Na FIGURA 20, é possível visualizar que 

por mais que a unidade seladora esteja instalada e com seu composto selante 

preenchendo o cabo, os gases podem adentrar as frestas do cabo e assim passar por 

dentro da isolação do cabo de um ambiente para outro, descaracterizando assim a 

unidade seladora. 

 

 

 



51 

  

FIGURA 20 – EXEMPLO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE SELADORA 

 
FONTE: Modificado de Junior e Sanguedo (2017). 

 

       Este critério também é válido para instalação utilizando prensa-cabos, pois se 

o cabo possuir frestas internas ou o prensa-cabo não for corretamente dimensionado 

(não ter o aperto suficiente ao redor da isolação do cabo), ainda haverá passagem de 

gases no interior do mesmo.  

       De acordo com JUNIOR E SANGUEDO (2017), os cabos para circuitos de 

segurança intrínsecos ficaram sujeitos aos mesmos requisitos aplicados da ABNT IEC 

60079-14 aos cabos de instalação física devido ao risco de passagem de gases para 

uma área em que exista um considerável risco de ignição, através dos próprios cabos. 

        Somado ao risco da passagem de gases no interior da unidade seladora 

devido à selagem incorreta ou falta de composto selagem, há também a 

descaracterização do equipamento quanto à sua estanqueidade, como por exemplo a 

falta de parafusos e apertos de conexão pois se não forem feitas de forma adequada 

e seguindo as recomendações do fabricante, haverá passagem do gás em maior 

quantidade para o qual o equipamento foi projetado. Outro problema gravíssimo é a 

instalação do equipamento Ex d sem a unidade seladora ou prensa-cabo instalado na 

saída do invólucro. 

       Adicionalmente deve ser verificado que equipamentos Ex d possuem 

interstícios, que são fissuras em suas chapas que permitem o resfriamento do seu 

conjunto no caso de uma eventual explosão. Desse modo, por mais que os 

equipamentos Ex possuam invólucros especiais, eles não necessariamente possuem 

um grau de proteção impermeável tendo em vista que há estas frestas entre as 

chapas. No caso de intempéries, maresia, ou incidência direta de jatos de água, 

podem adentrar no invólucro água e demais contaminantes. 
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            BULGARELLI (2019, p. 134) cita que as juntas dos invólucros à prova de 

explosão devem ser protegidas de forma a evitar o acúmulo de águas no seu interior, 

reduzindo assim a corrosão. Contudo deve-se tomar cuidados especiais neste 

sentido, pois nem todos os tipos de materiais podem ser utilizados para tal finalidade. 

            Segundo BARBOSA (2019), a utilização indevida de fita veda rosca (teflon) e 

silicone em juntas roscadas de invólucros a prova de explosão altera as características 

de propagação das juntas metal-metal.  BULGARELLI (2020, p. 135) complementa 

que a aplicação de silicone nas juntas metálicas à prova de explosão também não é 

permitida pois o silicone apresenta a característica de cura ou de endurecimento 

quando em contato com o oxigênio do ar e altas temperaturas, fato este que impede 

o alívio de pressão interna no evento de uma explosão no interior destes invólucros. 

            BULGARELLI (2019, p. 134) aponta que não é permitido a utilização de fitas 

de teflon (veda-rosca) em juntas roscadas ou de plugueamento de entradas roscadas, 

pois as mesmas podem alterar as características das áreas de passagem de chama 

nas partes roscadas da junta, tornando a condição de operação do invólucro Ex d 

diferente daquela para o qual o mesmo foi construído, avaliado e ensaiado em 

laboratório.  Para tal, deve ser feita a proteção do equipamento e em hipótese alguma 

utilizar-se de recursos tais como vedação dos interstícios por meio de espumas 

expansivas ou silicone já que o interstício deve permanecer sem obstrução para 

permanecer funcional. 

 

2.4.10 Inspeções Ex 

 

            É fundamental a realização de inspeções periódicas tendo em vista que a 

supervisão contínua permite a detecção prematura de falhas e possíveis reparos 

subsequentes e assim elevar o grau de confiabilidade da instalação Ex. Deste modo 

a NBR IEC 60079-17 (ABNT, 2016h) caracteriza estas inspeções Ex em três graus: 

 Inspeção visual (V) - identifica defeitos e não conformidades evidentes (ausência 

de parafusos, equipamentos abertos, invólucros quebrados), sem a necessidade 

de ferramentas ou equipamentos de acesso; 

 Inspeção apurada (A) – além da inspeção visual, utiliza equipamentos de acesso 

como escadas ou ferramentas para melhor identificação das inconformidades e 

também avalia todos os aspectos definidos pela norma, como por exemplo o 
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levantamento de certificados, placas de marcação entre outros fatores. Nesta 

inspeção também não é necessário desenergizar o equipamento ou abri-lo; 

 Inspeção detalhada (D) – engloba todos os aspectos cobertos pela inspeção 

apurada e, complementarmente, identifica defeitos internos do equipamento, tais 

como terminais frouxos ou outras anomalias com utilização se necessário de 

ferramentas e equipamentos de teste. Nessa inspeção é necessário a 

desenergização do equipamento. 

          Conforme estabelece-se na NBR IEC 60079-17 (ABNT, 2016h), a inspeção 

geralmente é a cada 3 anos, porém dependendo da necessidade, deve-se aumentar 

a periodicidade. Para tal, é fundamental que esta atividade seja feita por pessoal 

qualificado na instalação em decorrência de suas atividades rotineiras. 

 

2.5 FERRAMENTAS DE QUALIDADE 

     

        As ferramentas da qualidade possuem como principal finalidade a medida 

preventiva, auxiliando as organizações a se anteciparem aos problemas que possam 

vir a ocorrer (Portal Administração, 2014) 

 

2.5.1 Principais ferramentas de qualidade 

 

        Segundo SALES (2017), as ferramentas de qualidade são utilizadas para 

proporcionar um maior controle sobre os processos, sobre a tomada de decisão, 

também buscar soluções aos problemas identificados e estabelecer medidas de 

melhorias nos serviços e processos. Há diversas ferramentas de qualidade, porém 7 

se destacam, conforme FIGURA 21. 

FIGURA 21 – AS SETE FERRAMENTAS DE QUALIDADE 

 
FONTE: Sales (2017). 



54 

  

2.5.1.1 Carta de controle 

 

        Esta ferramenta possibilita o monitoramento estável de um processo, assim 

como suas variações e sua utilização é embasada na apresentação de 

comportamentos e de tendências em um determinado período de tempo e na 

estatística para indicar desvios padrões.  

 

2.5.1.2 Histograma 

 

        Segundo o CANUTO e NETO (2010), trata-se de um gráfico que apresenta 

uma distribuição de frequência dos acontecimentos registrados. O Histograma tem 

como objetivo apresentar como um conjunto de dados quantitativos serão distribuídos 

sob determinada amplitude. 

       De acordo com ALONÇO (2018), esta ferramenta gráfica auxilia na verificação 

de frequência de dados com o intuito de identificar como determinada amostra está 

distribuída. Além disso, esta ferramenta da qualidade se encaixa perfeitamente diante 

de variáveis quantitativas e que exigem algum tipo de medição. 

 

2.5.1.3 Diagrama de Pareto 

 

             VIEIRA (1999) define o Diagrama de Pareto como um gráfico que serve para 

hierarquizar o ataque aos problemas que devem ser solucionados e informa que a 

maior parte destes problemas num sistema acontece devido a poucas causas. Deste 

modo o gráfico é representado na forma de histograma ou diagrama de frequências 

acumuladas no qual são ordenadas as ocorrências da maior para a menor, 

possibilitando a definição de prioridades e auxiliando o grupo a dirigir seus esforços a 

problemas com maior relevância. 

 

 

2.5.1.4 Diagrama de dispersão 

 

       Para CANUTO e NETO (2010), esta ferramenta é adequada à análise de 

comportamento conjunto de duas variáveis quantitativas que são consideradas de 
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modo simultâneo com o objetivo de avaliar a sua correção, que pode ser do tipo 

negativo, positivo ou sem qualquer tipo de conexão entre os dados analisados. 

             Segundo ALONÇO (2018), com a utilização desta ferramenta torna-se 

possível eliminar as inferências e interpretações equivocadas de que algo ocorreu em 

função de outra variável. 

 

2.5.1.5 Fluxograma 

 

       De acordo com LUCINDA (2010), o fluxograma é uma ferramenta que 

apresenta de forma gráfica as etapas de um processo e permite a compreensão rápida 

do fluxo de atividades. A utilização desta ferramenta auxilia na identificação de 

possíveis causas dos problemas. 

 

2.5.1.6 Diagrama de Ishikawa 

 

       NEUMANN (2015, p. 219) cita que o Diagrama de Ishikawa (Diagrama de 

Causa e Efeito/ Espinha de Peixe/ 6 M) é uma ferramenta focada em encontrar, 

classificar e documentar as causas da variação da qualidade na produção e organizar 

a relação mutua entre eles.  De acordo com o Portal Administração (2014), é utilizada 

para listar efeitos, que por sua vez podem apresentar mais de uma única causa, e por 

isso são divididos em categorias chamadas de 6Ms, compostas por: método, mão de 

obra, material, meio ambiente, medida e máquina. 

 

2.5.1.7 Folha de verificação 

 

       Para ALONÇO (2018), a folha de verificação é uma lista de itens que foi 

previamente estabelecida para certificar as condições de um determinado serviço, 

produto, processo ou qualquer outra tarefa. Esta lista, também conhecido como 

checklist, auxilia no momento de atestar que todas as etapas ou itens da lista foram 

devidamente cumpridas de acordo com o programado. 

2.5.2 Ferramentas de qualidade auxiliares 

 

             Além das ferramentas de qualidade apresentadas anteriormente, há também 

outras ferramentas de suporte à qualidade conforme apresentado na FIGURA 22. 
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FIGURA 22 – FERRAMENTAS DE QUALIDADE AUXILIARES 

 
FONTE: Sales (2017). 

2.5.2.1 5W2H 

 

             Para LISBOA (2009), a ferramenta 5W2H (What, Who, Where, Why, How e 

How much), consiste numa ferramenta de cunho estratégico que visa auxiliar o 

planejamento de atividades de um negócio e representa basicamente um plano de 

ação bem detalhado no qual fica explícito as atividades, descrições e 

responsabilidades. Estes fatores formam assim um modelo padrão que pode contribuir 

e complementar um processo de diagnóstico e intervenções de um negócio conforme 

TABELA 11. 

 
TABELA 11 – MÉTODO 5W2H 

5W 

What O que? Que ação será executada? 

Why Por que? Por qual motivo a ação será executada? 

Who Quem? Quem irá participar/executar a ação? 

Where Onde? Onde a ação será executada? 

When Quando? Quando a ação deverá ser executada? 

2H 
How Como? Como será executada a ação? 

How much Quanto custa? Quanto custará para executar a ação? 

FONTE: O autor (2020) 
 

        A 5W2H é uma ferramenta semelhante a um checklist, ou seja, é uma lista de 

verificação com atividades que precisam ser desenvolvidas com o máximo de clareza 

possível por parte dos gestores dos processos. (RIES, 2017) 
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2.5.2.2 Ciclo PDCA 

 

        MARTINELLI (2009) cita que o ciclo PDCA é uma importante ferramenta para 

melhoria de processos organizacionais e para o alcance de metas e objetivos. As 

siglas são pontos a serem considerados nas tomadas de decisão por um projeto, os 

quatros pontos são: 

 Planejamento (Plan) é a primeira fase e busca definir o que deverá ser feito 

através do estabelecimento de metas e métodos; 

 Execução (Do) é a fase para iniciar e implementar tarefas de acordo com o 

que foi definido na fase inicial; 

 Controle (Check) é a terceira fase e engloba a análise dos resultados obtidos 

na segunda etapa, é considerada uma das mais importantes do ciclo de vida 

pois controla e verificada se a meta foi alcançada e identifica possíveis desvios 

a tempo de corrigi-los; 

 Monitorar (Act) é a fase que permite encontrar a melhor solução com base nos 

desvios identificados na fase anterior, quando não identificados, esta fase foca 

em ações preventivas ao identificar possíveis desvios futuros e soluções. 

 

2.5.2.3 Análise / Matriz SWOT 

 

             De acordo com KOTLER e KELLER (2012) a matriz SWOT também é 

chamada de análise FOFA devido a sua função principal ser avaliar quais as forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças de uma empresa de modo que a partir dos dados 

coletados, seja possível a gestão monitorar os fatores do ambiente (interno e externo).                    

            MARTINELLI (2009) complementa que a matriz SWOT é utilizada para realizar 

análise de ambientes que auxiliam a gestão e o planejamento estratégico de uma 

organização antes da tomada de decisão a cerca de um novo projeto. A sigla SWOT 

significa: força (strenghts), fraquezas (weakness), oportunidades (opportunities) e 

ameaças (threats). 

 

2.5.2.4 Matriz GUT 

 

        Segundo CAMARGO (2018), a Matriz GUT ou Matriz de Prioridades, é uma 

ferramenta que auxilia na priorização e solução de problemas pois avalia de modo 
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quantitativo os problemas, priorizando ações corretivas e preventivas. Com este 

sistema cada problema pode ser classificado conforme sua Gravidade, Urgência e 

Tendência ao classificar problemas que a organização observa como prioritários.  

       Estes três fatores são definidos da seguinte forma: Gravidade (mede o impacto 

do problema), Urgência (o prazo ou o tempo disponível para resolução do problema) 

e Tendência (mede o padrão de comportamento, isto é, trata da probabilidade ou do 

potencial do problema ser crescente ou decrescente). 

 

2.5.2.5 Matriz BCG 

 

            Para o Portal Administração (2014), esta ferramenta realiza uma análise de 

portfólio de produtos (ou serviços) com base em seu ciclo de vida, priorizando aqueles 

que apresentam maior potencial de lucro para a organização e sua representação 

gráfica favorece a compreensão sobre os produtos. 

 

2.5.2.6 Seis Sigma (6σ) 

 

             PINHO et al (2020) explicam que o Seis Sigma é definido como uma estratégia 

a nível gerencial e altamente quantitativa com o objetivo de aumentar 

significativamente a lucratividade de empresas através da melhoria, tais como 

melhoria de qualidade de produtos, processos, e aumento de satisfação de clientes.  

             Com isso torna-se possível a empresa reconhecer, identificar oportunidades 

e problemas relacionados com a estratégia corporativa a fim de reduzir custos, 

aumentar produtividade e atar questões para aumento de eficiência, englobando 

assim todo o processo pelo qual o produto fabricado passa até a última etapa. 

 

2.5.2.7 Kaizen 

 

             Para o Portal Administração (2014), trata-se de uma filosofia japonesa que 

significa basicamente “mudança para melhor”, esta metodologia busca a redução de 

custos e o aumento da produtividade. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

     De acordo com MARTERLLI et al (2020), a metodologia pode ser entendida 

como o estudo do caminho escolhido para a busca pela resolução de problemas e 

vem sendo implementadas com o decorrer dos anos conforme iniciação de novos 

pesquisadores e com o tipo de pesquisa a ser realizada. 

          Para o presente trabalho foram adotadas as pesquisas de cunho exploratório e 

como produto final, foi elaborado um guia de boas práticas com base nos Capítulo 2 

(Revisão da literatura), conceitos sobre tipos de proteção Ex, Grau de Proteção (IP) 

de equipamentos e o Capítulo 4 (Estudo de caso) que sintetizam os conceitos, 

problemas e soluções discutidas no presente trabalho.   

 

3.1 METODOLOGIA 
 

       A pesquisa exploratória é uma metodologia que permite ao pesquisador, 

encontrar a solução de problemas sobre temas que ainda são pouco conhecidos ou 

pouco explorados, podendo ainda utilizar-se da união de outros tipos de metodologias 

como, pesquisa bibliográfica, estudo de caso e entrevista, fornecendo dados 

qualitativos ou quantitativos para a conclusão final e permitirá um melhor 

conhecimento sobre o tema (MARTELLI et al, 2020) 

       Com relação à abordagem dos problemas avaliados, foi realizada uma 

pesquisa qualitativa como metodologia pois a investigação e análise de tais problemas 

teve o intuito de compreender melhor as suas causas e efeitos para o desenvolvimento 

e busca por soluções. 

      Deste modo, para a elaboração da dissertação, a metodologia adotada foi por 

meio da aplicação de um estudo de caso em uma empresa do segmento de 

armazenamento de líquidos combustíveis, situado na cidade de Paranaguá.  

       A escolha da utilização desta pesquisa qualitativa se deu pelo fato do estudo 

de caso ser definido como uma estratégia de pesquisa científica que analisa um 

fenômeno real considerando um contexto em que está inserido e as variáveis que o 

influenciam. Além disso, os estudos de caso também são utilizados no mundo dos 

negócios, geralmente descritos como cases de sucesso que contemplam práticas 

bem-sucedidas adotadas por empresas. 
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       Na empresa a ser estudada também não é diferente, pois buscou-se reunir as 

soluções que foram bem-sucedidas internamente para que outras empresas possam 

se beneficiar (benchmark), com o diferencial de se apresentar novas soluções para 

elevar o grau de confiabilidade das instalações da empresa avaliada. 

       Com o propósito de mensurar o conhecimento e a compreensão com base na 

aplicação do guia desenvolvido, optou-se pela pesquisa quantitativa no qual é possível 

mensurar o desempenho individual dos colaboradores técnicos internos da empresa 

e de colaboradores de empresas terceiras que estão intimamente ligados aos 

processos tendo em vista que prestam serviços independentes dentro da planta 

industrial assim como auxiliam periodicamente a equipe interna com modalidade 

homem-hora.    

       Juntamente com esta pesquisa, também foi realizada uma pesquisa de 

satisfação de caráter qualitativo para avaliar quais assuntos tiveram maior relevância 

e quais poderiam ter sido melhor explorados do ponto de vista dos técnicos. 

       Desse modo, a consolidação dos resultados obtidos é de caráter qualitativo e 

quantitativo devido à necessidade de avaliar o desempenho do grupo amostral bem 

como coletar informações de natureza subjetiva para avaliar os assuntos abordados.  

      Na FIGURA 23 são apresentadas as etapas no desenvolvimento do trabalho, 

desde a sua concepção até a sua conclusão. 

FIGURA 23 – ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 
FONTE: O autor (2020). 

       Através do fluxograma da FIGURA 23, na primeira etapa foram levantados 

através de uma análise em campo quais os principais riscos que tem impactos diretos 

e indiretos no risco de explosão dentro da empresa.  
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       Com os problemas e riscos bem definidos na primeira etapa (a serem 

discutidos no Capítulo 4), na segunda etapa buscou-se na literatura conceitos para 

auxiliar na compreensão dos fenômenos e causas para assim compor soluções 

técnicas para cada caso avaliado e identificação dos trabalhos correlatos na literatura 

de forma a identificar as diferenças e contribuições destes voltados para a resolução 

dos problemas avaliados na empresa, sendo assim capazes de agregar informações 

relevantes ao guia proposto.  

       Na terceira etapa, devido à complexidade e quantidade de informações 

relacionados aos temas que são bem específicos, foi aplicada a ferramenta de 

qualidade 5W2H para síntese destes dados para uma melhor compreensão e 

organização das ações para cada caso. A utilização da ferramenta de qualidade nesse 

trabalho não foi de caráter obrigatório, mas serviu como uma ferramenta de apoio para 

sumarizar os problemas e suas possíveis soluções correlatas, o racional pela sua 

escolha para este trabalho pode ser consultado no subitem 3.1.1 deste capítulo. 

       Ainda na terceira etapa, realizou-se também a composição das soluções 

técnicas atualmente utilizadas para cada problema avaliado na empresa com base em 

pesquisas, em periódicos, artigos, dissertações, normas técnicas nacionais e 

internacionais, entre elas pode-se citar a NR1-0, e as das séries NBR 5410, 5419, 

60079. É importante ressaltar que as soluções adotadas neste capítulo são 

embasadas em normas técnicas, com o intuito de eliminar subjetivismos e alcançar 

padronizações.  

       Na quarta etapa foi realizada a elaboração do guia, no qual foram realizados 

modificações e recortes dos capítulos de revisão bibliográfica e estudo de caso 

juntamente com os apêndices. Conforme mencionado previamente, embora a 

abordagem inicial seja qualitativa, este trabalho também possui caráter quantitativo 

uma vez que a pretensão é de obter como resultado índices numéricos que apontam 

a necessidade de desenvolvimento e melhoria em um determinado assunto. Logo, por 

meio do guia também se propõem a aplicação de questionários a fim de avaliar o 

desempenho e compreensão dos riscos abordados por parte dos entrevistados. 

      Na quinta etapa realizou-se uma reunião com alguns funcionários estratégicos 

(em sua maioria técnicos que já estão desempenhando atividades e conhecem parte 

dos riscos que são propostos no guia) dentro da empresa para a apresentação do 

guia. Na sexta etapa aplica-se uma avaliação de desempenho para o grupo seleto ao 

qual foi apresentado o guia, mais voltados para os técnicos de manutenção que 
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prestam serviços em campo e que estão familiarizados com os problemas 

anteriormente apresentados. A quarta, quinta e a sexta etapa estão detalhadas no 

subitem 4.4 deste trabalho. 

       Na sétima etapa, realizou-se uma nova reunião para correção em conjunto 

com os entrevistados sobre a avaliação de desempenho.  

       Na oitava etapa, optou-se pela pesquisa qualitativa de caráter exploratório 

com a implantação de pesquisas de satisfação tendo em vista que os colaboradores 

avaliados podem se expressar livremente sobre o assunto em questão e também 

contribuir com novas informações e opiniões que podem servir de base para o 

desenvolvimento de trabalhos futuros. 

       Na nona etapa, são consolidados os resultados com base nos dados obtidos 

através das avaliações de desempenho e pesquisa de satisfação aplicadas com base 

no guia. 

 

3.1.1 Utilização das ferramentas de qualidade 

 

           Anteriormente foram apresentadas as principais ferramentas de qualidade, 

entretanto nem todas puderam ser utilizadas no presente trabalho. Como muitas 

destas ferramentas são mais voltadas para a Gestão de Qualidade de produtos e 

processos, optou-se pela não utilização das seguintes ferramentas conforme TABELA 

12.  

 

TABELA 12 – COMPARATIVOS ENTRE FERRAMENTAS AUXILIARES DE QUALIDADE 

Ferramentas Racional 

PDCA 

-Ao final da conclusão de cada ciclo, outro começa e assim sucessivamente até que se 

alcance um nível mínimo de qualidade que atenda às expectativas do cliente; 

-Devido à quantidade de problemas avaliados neste trabalho, optou-se por outra ferramenta 

de curto prazo; 

-O objetivo do PDCA é compreender de que forma as falhas surgem e como devem ser 

solucionadas, focando mais na causa e não na consequência. 

Análise 

SWOT 

-Voltada para descobrir fraquezas na empresa e potencializar oportunidades, é mais voltada 

para planejamento estratégico. É uma ferramenta mais voltada para apresentação de 

oportunidades de melhoria e exposição de pontos fortes, não necessariamente na 

organização de possíveis soluções. 

Matriz  

GUT 

-É uma ferramenta que auxilia na priorização e solução de problemas, porém não se busca a 

priorização das atividades pois todos os riscos apresentados possuem urgências elevadas de 

tal forma que os resultados finais acabem ficando semelhantes. 
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Matriz  

BCG 

-Não se aplica, pois embora a representação gráfica favoreça a compreensão sobre os 

produtos, o objetivo é a apresentação e tratamento dos problemas apresentados. É uma 

ferramenta mais voltada para marketing 

Seis  

Sigma 

-É uma ferramenta voltada para otimização de processos e produtividade de materiais ou 

serviços, porém os resultados programados para médio e longo prazo. Além disso, sem o 

gerenciamento adequado, pode acabar criando burocracias na execução das tarefas. 

Kaizen -A filosofia Kaizen por se basear no PDCA também é uma ferramenta de médio/ longo prazo. 

Carta de 

Controle 

-Não se aplica, pois, o objetivo não é o monitoramento de um processo, mas sim a 

padronização de atividades e apresentação de boas práticas. 

Diagrama de 

Pareto 

-O diagrama de Pareto permite visualizar diversos elementos de um problema auxiliando na 

prioridade, mas tratando-se de um guia, ela pode variar de aplicação para aplicação. O 

objetivo do guia não é estabelecer o problema mais crítico e sim apresenta-los junto de 

soluções da forma mais clara e objetiva possível.  

Diagrama de 

dispersão 

-É um método estatístico complexo. Somado a isso não há garantia de causa-efeito, sendo 

necessário a coleta de outras variáveis para a obtenção de melhores conclusões. 

Diagrama de 

Ishikawa 

-Não existe combinação lógica entre causa e efeito. Além disso, as categorias do 6M podem 

ficar repetitivas durante a composição das consequências como por exemplo a mão de obra 

e os impactos no meio ambiente. 

FONTE: O autor (2020) 

 

       Desta forma, foram filtradas as ferramentas que tinham correlação com o 

trabalho e foram adotadas as ferramentas de qualidade: Fluxograma, 5W2H, folha de 

verificação e histograma. Na TABELA 13 consta as razões pela escolha de cada uma 

delas assim como suas aplicações dentro deste estudo.  

 

TABELA 13 – COMPARATIVOS ENTRE FERRAMENTAS AUXILIARES DE QUALIDADE 

FERRAMENTA RACIONAL 

5W2H 

-Para facilitar a gestão e descrição de todos os pontos necessários no plano, o 

método 5W2H agrega maior facilidade e simplicidade, uma vez que há campos 

específicos para cada definição de determinadas tarefas que precisam ser 

desenvolvidas com o máximo de clareza possível por parte dos colaboradores da 

empresa. A respostas às perguntas propostas geram um plano de ação e definem 

com clareza o que deve ser feito, onde, quem são os responsáveis, em que 

momentos deve ser feita determinada ação, assim como meios de realizar-se a 

solução dos problemas e definir custos para tais implementações. 

-Além disso, o 5W2H não possui limitação de uso, diferente das demais ferramentas 

que são voltadas para processos, ou marketing, ou que exigem um tempo maior para 

aplicação, esta ferramenta pode ser utilizada em quaisquer ocasiões por parte do 

usuário para criação de planos de ação de curto, médio ou longo prazo.  
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-Correlaciona a causa e efeito, tendo em vista que busca entender qual ação deve 

ser executada, quais os seus métodos e também o motivo de ser executado (focando 

na consequência). 

Fluxograma 

-Ferramenta foi adotada pois facilitou a organização das etapas e é mais 

representativo que um processo escrito. Não há limitações quanto ao seu uso, e sua 

elaboração sequencial de etapas torna sua utilização mais relevante.  

Folha de 

verificação 

-Foi aplicado o checklist para composição da avaliação de desempenho e da 

pesquisa de satisfação.  

-Esta ferramenta torna o preenchimento mais rápido e simples por parte dos 

entrevistados a fim de economizar tempo e eliminar possíveis dúvidas ou erros 

durante o preenchimento. 

Histograma 

-Esta ferramenta da qualidade se encaixa perfeitamente diante de variáveis 

quantitativas que exigem algum tipo de medição. Será utilizada na demonstração de 

resultados advindos da avaliação de desempenho e da pesquisa de satisfação. 

FONTE: O autor (2020) 

 

3.2 MATERIAIS 
 

       Em termos de materiais de estudo e apoio, para síntese das informações 

acerca das soluções propostas no presente trabalho foram utilizados livros, normas 

técnicas, periódicos, artigos, trabalhos de conclusão de curso e dissertações. No caso 

de materiais propriamente ditos, foram utilizados os equipamentos da própria empresa 

do estudo de caso, entre eles os equipamentos que compões as soluções técnicas 

bem como utilização de fotos dos locais aos quais observa-se a presença de tais 

riscos.          

       Adicionalmente para registro fotográfico das evidências coletadas em campo 

dos riscos analisados, foi utilizado um celular do tipo Ex ib (intrinsicamente seguro), 

modelo Smart-Ex 01 da marca Ecom, tendo em vista que o mesmo pode ser utilizado 

nos ambientes com formações de atmosferas potencialmente explosivas (Zona 1). A 

FIGURA 24 ilustra o celular utilizado. 

 

FIGURA 24 – CELULAR EX INTRINSICAMENTE SEGURO 

 
FONTE: MGI Tech (2020). 
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4 ESTUDO DE CASO 
 

         Conforme citado anteriormente, a metodologia adotada no desenvolvimento 

deste trabalho se deu através da aplicação de um estudo de caso em uma empresa 

do segmento de armazenamento de líquidos combustíveis, situado no estado do 

Paraná.  

         O estudo de caso irá tratar da abordagem inicial e contextualização da 

empresa e seu modelo de negócio e operações. Em seguida serão apresentados os 

riscos observados na mesma, por meio da aplicação da ferramenta 5W2H a fim de 

realizar a síntese de informações que possam contribuir para nortear a elaboração de 

planos de ação que tem como objetivo compor as soluções para cada caso analisado 

e por fim discorrer sobre cada solução com maiores detalhes. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

         A empresa em questão tem como principais atividades a armazenagem e 

movimentação de líquidos combustíveis. Para tal, entre seus elementos constituintes, 

tem-se os tanques de armazenamento de granéis líquidos, conforme FIGURA 25. 

FIGURA 25 – TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS 

 
FONTE: O autor (2020). 

   

             Para movimentação dos combustíveis são utilizados um complexo sistema de 

tubulações enterradas e aéreas que interligam os tanques às chamadas 

praças/parques de bombas. A praça de bombas tem esse nome pois é composta por 

conjuntos motores-bombas ligadas a operação de transferências de produtos entre os 

locais da planta industrial, podendo ter como finalidade o carregamento e descarga 

de líquidos combustíveis tais como diesel, metanol, gasolina, biodiesel, etc.  
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             Na empresa são utilizadas bombas centrífugas do tipo radial, na qual são 

acoplados motores elétricos de indução trifásico, a FIGURA 26 ilustra uma das praças 

de bombas. 

FIGURA 26 – PRAÇA DE BOMBAS 

 
FONTE: O autor (2020). 

             Para interligações, a praça de bombas é composta por várias tubulações, no 

qual é possível realizar o alinhamento (conexão) de tanque para tanque, de tanque 

para pontos de abastecimento, praça de bombas para praça de bombas, tanque para 

navio, tanque para caminhões ou vagões-tanque, entre outras possibilidades 

inerentes ao processo conforme ilustrado pela FIGURA 27. 

 

FIGURA 27 – SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS 

 

FONTE: O autor (2020). 
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             Para realizar as conexões/interligações são utilizadas nas válvulas 

localizadas ao final de cada tubulação as mangueiras industriais, também conhecidas 

como mangotes. Com todo o sistema interligado, o abastecimento e a descarga dos 

combustíveis ocorre nas plataformas de operação individuais de acordo com o produto 

químico a ser operado. Na FIGURA 28 é apresentado um ponto de abastecimento de 

caminhões-tanque. 

   

FIGURA 28 – PONTO DE ABASTECIMENTO 

 
FONTE: O autor (2020). 

      

4.2 IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS 

 

        Após observância em campo de quais riscos elétricos que podem culminar em 

explosão na empresa, foram selecionados quatro riscos que possuem maior 

probabilidade de ocorrência. Os riscos a serem abordados na sequência serão: 

• Eletricidade estática; 

• Sobreaquecimento de equipamentos; 

• Descaracterização de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas; 

• Geração de atmosferas explosivas acidentais. 

 

        Observou-se que o risco de eletricidade estática está presente quando 

ocorrem operações de carga e descarga sem o aterramento e assim causando um 

acúmulo de eletricidade estática, o sobreaquecimento de equipamentos quando 

ocorrem erros operacionais e o equipamento opera fora das condições normais 

previstas ou por problemas oriundos da parte elétrica (subdimensionamento de 

condutores ou falhas no sistema elétrico de potência), a descaracterização de 
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equipamentos que pela falta de capacitação técnica e supervisão de equipes externas 

acaba criando pontos de fragilidade pela adoção de materiais incorretos ou pela 

montagem inadequada e por último a geração de atmosferas explosivas que podem 

ser observadas quando da falha de procedimentos operacionais ou defeitos no 

sistema que podem culminar em vazamentos/transbordos de tanques e 

caminhões/vagões, emissões fugitivas de gases e vapores inflamáveis.  

 

4.2.1 Delimitações do trabalho e informações complementares 

 

        Embora existam outros riscos inerentes ao processo, este trabalho estará 

delimitado aos riscos sob a perspectiva da elétrica tendo em vista que estes 

apresentam um maior potencial de tornarem-se uma fonte de calor e ignição dentro 

dos ambientes no qual a atmosfera explosiva é provável de ocorrer. 

            Embora raios também possam ser causadores de ignição em atmosferas 

explosivas, não serão abordados temas aprofundados relacionados ao Sistema de 

Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) da empresa devido à sua 

complexidade e nuances de projeto para projeto, entre elas a aplicação de 

equipotencialização dos elementos condutores e no caso de SPDA externo, o 

isolamento dos condutores/captores naturais. Mais detalhes quanto à aplicação deste 

sistema podem ser consultados no item 5 e no Anexo D da norma NBR 5419-3. 

        O subitem relacionado à descaracterização de equipamentos elétricos Ex será 

focado em equipamentos do tipo Ex d pois são os que possuem maior predominância 

na empresa e conforme citado anteriormente, são os tipos mais comuns pois foram 

advindos da norma NEC.  

             Com relação à aplicação da ferramenta 5W2H, os tópicos foram divididos e 

organizados de acordo com as perguntas conforme a ferramenta de qualidade 

estabelece. O tópico “How Much” é segmentado em materiais e serviços, no caso de 

materiais são listados os principais materiais utilizados para cada solução 

apresentada com sua respectiva função. Optou-se pela não especificação do valor de 

serviços, pois o valor varia de acordo com as instalações e necessidades do usuário, 

bem como a cotação do período estipulado. Desta forma, o que foi gasto na empresa 

de fato pode ser divergente do valor a ser praticado em outra situação ou empresa. 

             O conceito de não especificação de valores também aplica-se aos materiais, 

contudo para noções de custos, foi optado pela apresentação dos principais materiais 
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para cada solução através de valores unitários convertidos em moeda estrangeira (U$ 

- dólares). A conversão de unidades considera 1 U$ equivalente a R$ 5,40 no período 

da análise.  

             É importante ressaltar que os valores apresentados podem variar conforme 

fatores mencionados previamente e não devem ser utilizados como único parâmetro 

para tomada de decisões acerca de projetos e/ou adequações em outras instalações.  

            Deste modo, os custos para implementação destas melhorias dependem única 

e exclusivamente dos materiais a serem utilizados e também da mão de obra 

especializada para realização das ações tratativas e podem variar de aplicação para 

aplicação.  

             Além disso, no campo “Who” será indicado as atribuições de cada profissional 

dentro da empresa para controle dos riscos. No campo “How” serão apresentadas as 

principais soluções de forma pragmática (planos de ação), já as soluções de forma 

mais detalhadas serão abordadas no subitem 3 de cada seção e indicadas por letras. 

 

 

4.2.2 Eletricidade estática 

 

        Conforme visto anteriormente, o risco potencial de eletricidade estática não 

pode ser totalmente eliminado pois está presente durante todo o processo causado 

pelo atrito e fricção por exemplo. Contudo, o risco pode ser controlado e mitigado a 

fim de garantir operações seguras. 

 

4.2.2.1 Análise dos riscos 

 

              Conforme os exemplos apresentados por BULGARELLI (2020) 

anteriormente, na empresa estão presentes riscos de eletricidade em: 

 Pontos de abastecimentos (caminhão-tanque ou vagões);  

 Equipamentos elétricos (motor-bomba, exaustores) 

 Mangotes e tubulações e; 

 Vestimentas. 

 

             Os riscos de eletricidade estática são observados no processo de carga e 

descarga de caminhões/vagões que pelo processo de atrito entre o combustível com 
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a tubulação/tanque ocorre a separação de cargas elétricas nos materiais.  Quando se 

observa a ausência de conexão de tais elementos ao sistema de aterramento, não 

ocorre a dissipação das cargas elétricas. Além disso, o caminhão por exemplo já pode 

ter acumulado carga estática previamente aos processos de enchimento ou drenagem 

do combustível. 

              Observa-se também a presença de eletricidade estática em elementos 

condutivos que possuem pontos de isolamento/descontinuidade tais como mangotes 

eletricamente descontínuos.  

         Por último, a eletricidade estática pode estar presente em vestimentas pois 

se utilizadas roupas de lã e outros materiais sintéticos propícios ao acúmulo de cargas 

elétricas, que se não dissipadas, podem evoluir para centelhas e assim oferecer riscos 

em pontos de abastecimento ou praça de bombas. 

 

4.2.2.2 Aplicação do 5W2H 

 

              Após apresentado tanto o conceito de estática assim como seus locais 

prováveis de ocorrência, pode-se através da utilização da ferramenta 5W2H organizar 

as informações e ações deste fenômeno, incluindo-se serviços e materiais voltados 

para esta solução. A TABELA 14 apresenta a aplicação da ferramenta para 

elaboração de planos de ação (soluções) para controle e mitigação do risco de 

eletricidade estática. 

 

TABELA 14 – ELETRICIDADE ESTÁTICA - MÉTODO 5W2H 

O que?  Controle e mitigação dos riscos de geração de eletricidade estática. 

Por que?  Para evitar choque elétrico e riscos de ignição e explosão. 

Onde? 

 

I. Em pontos de abastecimento; 

II. Em mangotes; 

III. Em tubulações; 

IV. Em equipamentos elétricos; 

V. Vestimentas. 

Quem? 

I. O setor de operações deve cumprir os procedimentos de aterramento 

temporário de caminhões-tanque e vagões; 

II. O setor de operações que utiliza tais equipamentos para alinhamentos; 

III. O setor de operações que utilizam tubulações para conexões; 

IV. Todos os colaboradores que utilizarem equipamentos elétricos dentro da planta 

industrial; 
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V. Todos os colaboradores que adentrarem a área operacional. 

Nos itens de “I” a “IV” o setor de manutenção deve manter o sistema de aterramento 

funcional destas áreas. 

Quando? 

I. Sempre que houverem operações com combustíveis; 

II. Sempre que forem realizados o alinhamento do mangote para preenchimento 

da linha com combustível; 

III. Sempre que houverem operações com líquidos combustíveis ou produtos 

inflamáveis; 

IV. Antes do início de qualquer atividade na área operacional;  

V. Antes do colaborador entrar em qualquer zona de risco com formação de 

atmosferas explosivas. 

Como? 

I. Através de um sistema de aterramento funcional, monitoramento de aterramento 

contínuo durante operações, controle de vazão dos fluídos; 

II. Através de um sistema de aterramento funcional, controle de vazão dos fluídos, 

utilização de mangotes do tipo contínuo (condutivos); 

III. Através de um sistema de aterramento funcional, controle de vazão dos fluídos 

e utilização de tubulações com elementos totalmente condutivos; 

IV. Através de um sistema de aterramento funcional e inspeções periódicas; 

V. Através da utilização de roupas com composição 100% algodão. 

FONTE: O autor (2020) 

 
              Com as ações encaminhadas utilizando esta ferramenta de qualidade, tornar-

se-ão mais simples os planos de ação a serem adotados. No tópico “How Much”, 

devem ser apontados serviços para controle e mitigação de eletricidade estática. Na 

TABELA 15 são apresentados os principais serviços para controle de eletricidade 

estática. 

 
TABELA 15 – SERVIÇOS DE CONTROLE DE ELETRICIDADE ESTÁTICA – HOW MUCH 

Serviço 

Projeto/As-Built de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e 

Aterramento conforme normas ABNT NBR 5419, ABNT NBR 5410, NR-10 

Instalação de malha de aterramento (solda exotérmica, passagem de cabos, 

infraestrutura enterrada e aérea) 

Inspeção de SPDA e sistema de aterramento 

Medição de SPDA e aterramento periódicas 

Instalação de sistema de monitoramento de aterramento 

Instalação de sistemas de controle de vazão 

FONTE: O autor (2020) 
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              Ainda no tópico “How much”, são apresentados os seguintes materiais 

utilizados para compor as soluções propostas no controle de eletricidade estática na 

FIGURA 29. 

 

FIGURA 29 – MATERIAIS PARA SOLUÇÕES DE CONTROLE DE ESTÁTICA – HOW MUCH 

 
FONTE: O autor (2020). 

 
               

 

Foto Descrição Função
Valor 

unitário

Painel monitor de aterramento 

Ex d
Modelo TMX-22.AT

Marca Telbra

Sistema de alívio da eletricidade estática, utilizando dois 

circuitos de segurança intrínseca (Ex-i) para verificar a 
efetividade da conexão da garra à estrutura metálica do 

caminhão e para avaliar a existência do aterramento 
propriamente dito

U$ 876 

Inversor de frequência 380V 

50 HP
Modelo ATV630

Marca Schneider Electric

Realiza controle de velocidade (vazão) e detecta falhas 

da rede elétrica.
U$ 2900 

Válvula solenóide Ex ia

Marca ASCA

Controla vazão através de comandos de abertura e 

fechamento de válvulas.
U$ 370 

Alicate terrômetro

Modelo 1630
Marca FLUKE

Medir resistência de aterramento e checar continuidade 

do sistema elétrico.
U$ 3333 

Microohmímetro digital portátil

Modelo MPK253
Marca Megabrás

Medir com alta precisão resistências com correntes de 

prova desde 1  mA até 10 A.
U$ 3331 

Cabo de cobre nú 7 fios 50 mm² 

confome NBR 6524
Marca Termotécnica

Oferecer uma baixa resistência elétrica e uma boa 

condutividade para dissipação de cargas elétricas.
U$ 8,15/m

Haste de Aterramento tipo 

Copperweld de alta camada
5/8"  - 3000 mm

Marca Intelli

Permitir uma ligação direta e de maior abrangência dos 

condutores até o solo para dissipação das cargas 
elétricas.

U$ 21 

Conector split-bolt bimetálico

Modelo TEL-5420
Marca Termotécnica

Permitir conexões entre elementos metálicos. É uma 

alternativa à utilização da solda exotérmica.
U$ 3 

Kit para solda exotérmica 

(Molde, ignitor, alicate, 
compostos)

Materiais para realizar melhor conexão entre o cabo de 

cobre com a haste de aterramento e demais acessórios 
vinculados ao sistema de aterramento.

U$ 111 

Caixa de inspeção

Modelo TEL-541
Marca Termotécnica

Facilitar o acesso aos

conectores de inspeção ao mesmo tempo em que os 
protege contra intempéries. 

U$ 10 
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4.2.2.3 Controle e mitigação de eletricidade estática 

 

             A NR-20 (2018) cita que durante o processo de transferência, enchimento de 

recipientes ou tanques devem ser definidos em projetos as medidas preventivas para 

controlar a geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática e também minimizar 

a emissão de vapores e gases inflamáveis.  

             Para tal pode-se utilizar das seguintes técnicas para controle e mitigação da 

geração de eletricidade estática: 

 Aterramento funcional (a); 

 Controle de vazão dos fluídos (b); 

 Monitoramento contínuo de aterramento durante operações de vagões ou 

caminhões-tanque (c); 

 Utilização de materiais condutivos (d); 

 Utilização de roupas que não acumulam eletricidade estática (e). 

 

             Cada uma destas técnicas será abordada na sequência conforme 

mencionado na aplicação do 5W2H anteriormente. 

 

(a) Aterramento funcional 

 

        BULGARELLI et al (2018) explicam que um dos principais recursos a serem 

considerados nas instalações elétricas, instrumentação, mecânicas, 

telecomunicações e de equipamentos de processo em atmosferas explosivas é a 

instalação de um sistema efetivo de aterramento e de equipotencialização de modo a 

permitir o escoamento contínuo das cargas eletrostáticas para o sistema de 

aterramento, evitando assim o seu acúmulo.  

        Deste modo há duas formas de mitigar este potencial de acúmulo de cargas 

estáticas: 

 Ligação ou Equipotencialização (Bonding); 

 Aterramento (Grounding) 

        Para PARMAR (2012), a equipotencialização é o simples ato de conectar dois 

ou mais elementos condutores com o objetivo de garantir que todos os equipamentos 

vinculados a este sistema estejam sob um mesmo potencial elétrico. A NBR 17505-2 



74 

  

(ABNT, 2015a) complementa que a ligação é utilizada para minimizar a diferença de 

potencial entre objetos condutivos mesmo que o sistema conjunto não esteja aterrado.        

             O aterramento por outro lado tem a função de equalizar o potencial do objeto 

com a terra. A NBR 17505-1 (ABNT, 2013a) aponta que o aterramento é um processo 

de ligação de um ou mais objetos condutivos a terra, de forma que todos os objetos 

fiquem com um potencial elétrico mais próximo de zero. Entre as finalidades de um 

sistema de aterramento, pode-se citar: 

 Manter valores de tensão entre terra-carcaça de equipamentos ou estrutura- terra 

dentro do nível de segurança dos colaboradores no caso de partes metálicas 

serem energizadas por alguma falha; 

 Proporcionar um caminho de escoamento de baixa resistência para a terra devido 

a descargas atmosféricas ou sobretensões; 

 Permitir a isolação de problemas causados pelas falhas a terra para 

equipamentos elétricos; 

 Diminuir valores de tensão fase-terra do sistema; 

 Facilitar o escoamento para a terra da eletricidade estática gerada por máquinas 

ou indução. 

        Desta forma garante-se que não haverá o acúmulo de cargas elétricas entre 

os equipamentos, pois não existirá diferença de potencial. A FIGURA 30 ilustra as 

diferenças principais entre a equipotencialização e aterramento. 

 

FIGURA 30 – EXEMPLOS DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO E ATERRAMENTO 

 
FONTE: Modificado de J.E.Spear (2020). 
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             Complementarmente, a continuidade elétrica do sistema deve ser sempre 

checada em conjunto para garantir a equipotencialização do sistema, pois o cabo de 

interligação de um ou mais elementos pode estar comprometido em algum ponto, 

criando assim pontos de fragilidade nas instalações. Segundo FLANDOLI (2016), não 

basta apenas a resistência de aterramento estar coerente e o sistema não estar 

equipotencializado ou vice-versa, pois todos os elementos constituintes do sistema de 

aterramento devem ser avaliados para estar funcional.    

             Para tal, a norma NBR 5419-3 (ABNT, 2015c) estabelece os critérios a serem 

analisados para garantir a efetividade do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas assim como o sistema de aterramento.  Em seu item 7.3.1 é citado que 

em terminais de líquidos combustíveis devem ser feitas inspeções anuais por 

profissionais habilitados (engenheiros eletricistas) para medição das resistências de 

aterramento da malha de terra existente. Além disso, devem ser previstas inspeções 

semestrais visuais do sistema para avaliar possíveis pontos deteriorados do sistema. 

             Desse modo, devem ser realizadas inspeções periódicas das instalações 

elétricas, para checar o aterramento. Para tal, podem ser utilizados alicates 

terrômetros (Loop Testing) para medir a resistência de Loop da malha de aterramento 

e verificação de continuidade elétrica ou por meio da utilização de microohmímetros 

com base no método da Queda de Potencial, descrito através da NBR 15749 (ABNT, 

2009a).  

              Para ambos os casos, deve-se ter um cuidado adicional pois ambos os 

métodos realizam a injeção de corrente elétrica pelo condutor a ser medido, e como o 

sistema de aterramento é equipotencializado pode ocorrer diferenças de potencial 

durante o processo de medição da continuidade ou da resistência de aterramento.  

             No caso do método da Queda de Potencial, o eletrodo remoto e o sistema de 

aterramento em questão podem apresentar ddps no momento de instalação do 

terrômetro (fonte de corrente) e assim causar faíscas. Para tal, recomenda-se verificar 

previamente com o voltímetro a ddp entre o eletrodo e o aterramento e realizar 

medições quando não houverem operações com caminhões/vagões no local em que 

forem realizadas as medições por exemplo. 

             Embora não exista um valor padrão para o valor da resistência de 

aterramento, a norma NEC 250.56 recomenda que a impedância do sistema elétrico 

à terra seja inferior a 25 Ω e para equipamentos sensíveis, esse valor deve ser no 
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máximo 5 Ω. Já a norma IEEE-142 (2007, p. 164) recomenda também um valor 

máximo de 5 Ω para sistemas comerciais e industriais. 

             Uma boa prática utilizada na empresa é a identificação por meio de 

etiquetas/plaquetas dos pontos de descida e da malha de aterramento de forma que 

todo o sistema fique mapeado. Deste modo torna-se mais eficiente a programação 

das ações corretivas caso sejam observadas irregularidades no ato das inspeções tais 

como conectores que estejam oxidados ou rompidos do sistema de aterramento. 

             A etiqueta pode ser fixada por meio de uma plaqueta de inox para garantir 

maior durabilidade durante as inspeções e caso ela caia ou sofra algum dano, o ponto 

pode ser consultado e rastreado via projeto. A FIGURA 31 ilustra parte do 

mapeamento do sistema na planta em questão com a sua identificação em campo e 

no projeto. 

FIGURA 31 – MAPEAMENTO NA ÁREA INDUSTRIAL 

 
FONTE: O autor (2020). 

 
 

(b) Controle de vazão de fluídos 

 

             O próprio fluxo do líquido combustível através das tubulações pode gerar este 

fenômeno e também a turbulência e o derramamento de produto nos primeiros 

instantes nos tanques vazios dos caminhões-tanque ou vagões. Logo a 

velocidade/vazão com que os mesmos são operados pode impulsionar o acúmulo de 

eletricidade estática caso não existam meios de drenar esta energia ou o aterramento 

tenham valores insuficientes para tal aplicação. 

             Durante as operações de carregamento e descarregamento de caminhões 

tanque a NBR 17505-5 (ABNT, 2015b) aponta sobre a verificação da velocidade 

(vazão) do fluído, adotando se necessário, acessórios tais como defletores e válvulas 
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de restrição de fluxo que minimizem o impacto do fluido nas paredes dos tanques de 

modo a diminuir os riscos oriundos da eletricidade estática.  

             Logo uma das medidas complementares ao aterramento seria a utilização de 

inversores de frequência para controle de velocidade do motor elétrico que é 

responsável pela vazão da bomba centrífuga. A FIGURA 32 ilustra o tipo de inversor 

de frequência voltado para processos que é empregado na empresa. 

FIGURA 32 – INVERSOR DE FREQUÊNCIA ATV630 

 
FONTE: O autor (2020). 

             Adicionalmente podem ser empregadas válvulas solenoides nos pontos de 

abastecimento pois esta válvula por se tratar de um dispositivo eletromecânico, é 

utilizado para controlar o fluxo de líquido ou gás através de sua abertura ou 

fechamento e assim controlar a vazão de saída. A FIGURA 33 ilustra uma destas 

válvulas instaladas em um dos pontos de abastecimento. 

FIGURA 33 – FUNCIONAMENTO DA VÁLVULA SOLENÓIDE 

 
FONTE: O autor (2020). 
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(c) Monitoramento contínuo de aterramento durante operações de vagões e 

caminhão-tanque 

 

             Para controle de estática nos pontos de abastecimento, a solução se dá com 

a utilização de conectores/ cabo de aterramento para interligar o vagão-tanque ou o 

caminhão à malha de terra existente. Na FIGURA 34 é apresentado o conector/garra 

de aterramento conectado a um caminhão-tanque durante um processo de 

carregamento. 

FIGURA 34 – ATERRAMENTO TEMPORÁRIO DE CAMINHÃO-TANQUE 

 
FONTE: O autor (2020). 

             Deste modo os operadores devem receber treinamentos específicos e 

periódicos para garantir o aterramento dos caminhões tanque ou vagões e assim 

evitar possíveis erros operacionais. Entretanto, mesmo com treinamentos ainda é 

possível que ocorram falhas operacionais em virtude de em caso de desatenção, 

estresse ou outros fatores que possam levar ao esquecimento da conexão da garra 

de aterramento ao caminhão ou vagão e assim criar um elo frágil durante a operação. 

             A fim de contornar tais situações é imprescindível a instalação de um monitor 

de aterramento temporário, no qual o painel avalia a efetividade de conexão entre a 

carcaça do veículo ou tanque, realiza a dissipação das cargas eletrostáticas residuais 

e também indica por meio de sinalizadores se o sistema já está liberado para 

utilização. A FIGURA 35 ilustra este equipamento. 
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FIGURA 35 – ATERRAMENTO TEMPORÁRIO EM PLATAFORMA DE OPERAÇÕES 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

             A NBR IEC 60079-32-1 (ABNT, 2020a) complementa que o sistema de 

monitoramento seja capaz de diferenciar a conexão ao tanque do caminhão e outros 

objetos metálicos. Isto é necessário para que os operadores não possam conectar o 

sistema de aterramento em partes que podem ser eletricamente isoladas do 

caminhão, como por exemplo o para-lamas.  

            Além disso, devem ser previstos por meio de procedimentos a utilização de 

luvas isolantes durante a primeira conexão da garra de aterramento tendo em vista 

que o caminhão já pode estar com alguma carga estática residual antes mesmo de 

chegar ao ponto de abastecimento. Complementarmente, a conexão deve ser 

realizada somente com a boca de visita do caminhão-tanque fechada para evitar a 

liberação de uma fonte de ignição proveniente de eletricidade estática na presença de 

vapores e gases combustíveis. 

             A NBR IEC 60079-32-1 (ABNT, 2020a) e a API RP 2219 (2016) recomendam 

que o sistema de aterramento deverá fornecer uma resistência ôhmica entre o 

caminhão e os pontos de aterramento inferior a 10 Ω. 

             Em adição, podem ser previstos sistemas de intertravamento na qual a bomba 

centrífuga só poderá ser ligada se o aterramento já estiver previamente realizado, sem 

estes passos anteriores realizados o carregamento ou descarga ficam bloqueadas por 

questões de segurança. Assim todas estas barreiras garantem que as operações 

possam ocorrer de maneira segura. 



80 

  

(d) Utilização de materiais condutivos 

 

             Podem ocorrer também o acúmulo de eletricidade estática em mangotes pois 

existem no mercado modelos contínuos (condutivos) e descontínuos (isolantes). Os 

descontínuos podem induzir uma polarização na região de isolamento dos seus 

elementos metálicos, a FIGURA 36 ilustra um mangote descontínuo na prática. 

FIGURA 36 – MANGOTE ELETRICAMENTE DESCONTÍNUO 

 
FONTE: O autor (2020). 

  

             Esta descontinuidade pode transformar o objeto em um capacitor no qual 

descarregará esta energia acumulada em algum momento. Isto vale para mangotes, 

tubulações ou equipamentos elétricos tais como compressores, exaustores, etc. 

             Nesse caso, a forma de controlar este risco é a adoção de equipamentos 

condutivos e que estejam sempre conectadas à malha de aterramento da planta 

industrial a fim de criar um meio de dissipação das cargas elétricas e também eliminar 

diferenças de potencial entre um objeto ou outro. 

             Para evitar o acúmulo de eletricidade estática especificamente em tubulações, 

a NBR 17505-5 (ABNT, 2015b) cita que todas as tubulações que passem pela área 

classificada devem ser permanentemente conectadas à malha de aterramento. A 

norma NBR IEC 60079-32-1 (ABNT, 2020a) cita que a resistência de conexão entre 

chassis, tanque e as tubulações associadas deve ser inferior a 1 MΩ, já para sistemas 

totalmente metálicos a resistência não deve ser superior a 10 Ω, em casos contrários 

devem ser feitas inspeções para avaliar possíveis problemas que podem ser causados 

por corrosão ou conexões soltas. 
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(e) Utilização de roupas que não acumulam eletricidade estática 

 

             No caso de vestimentas de poliéster, a fricção de roupas de nylon (lã) por 

exemplo ou outro material como fibras sintéticas podem levar ao acúmulo de cargas 

eletroestáticas. O risco de explosão pode ser potencializado se o colaborador adentrar 

uma atmosfera explosiva e essa energia liberada por meio de uma ruptura dielétrica 

(faísca ou centelha) possuir uma energia mínima de ignição. 

             A fim de evitar o acúmulo de cargas eletrostáticas causadas pelo atrito do 

colaborador ao movimentar-se, devem ser utilizadas vestimentas de algodão pois o 

algodão é um isolante elétrico e evita este acúmulo. É importante que o colaborador 

utilize sempre tais vestimentas quando adentrar em áreas classificadas e realize 

contato com estruturas que estejam conectadas ao sistema de aterramento para 

dissipar quaisquer cargas residuais presentes no corpo. 

             Deve-se ter um cuidado adicional para não utilizar roupas de fibra sintética ou 

outro material por baixo da de algodão não é recomendado. 

             Na empresa, todos os colaboradores que tem acesso à área operacional 

devem obrigatoriamente utilizar camisas de manga longa e calças com composição 

de 100% algodão para evitar tais riscos. 

 

 

4.2.3 Sobreaquecimento de equipamentos 

 

             O sobreaquecimento é considerado como um problema gravíssimo pois como 

no ambiente em questão há várias áreas sujeitas à presença de gases inflamáveis, 

torna-se muito mais fácil a formação do triângulo do fogo tendo em vista que o 

sobreaquecimento culmina em altas temperaturas de superfície. 

 

4.2.3.1 Análise dos riscos 

 

             Os riscos de ignição atrelados a sobreaquecimentos podem ser causados por 

várias razões distintas, entre elas pode-se citar: 

 Dimensionamento incorreto de condutores e/ou mau contato entre os elementos 

condutores do equipamento elétrico; 

 Esforço excessivo dos elementos mecânicos de motores e bombas centrífugas 
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 Faltas na rede elétrica, tais como falta à terra e curto-circuito, falha internas nos 

componentes e/ou circuitos elétricos dos equipamentos; 

 Deficiência na troca térmica do equipamento com o ambiente; utilização de 

equipamentos em aplicações para o qual não foram projetados; 

 Erros operacionais. 

 

             O sobreaquecimento também pode ser causado também por deficiência na 

troca térmica do equipamento com o ambiente ou utilização de equipamentos 

incorretos para a aplicação desejada. Por exemplo a utilização de equipamentos para 

ambientes climatizados em áreas com exposição direta ao calor ou sem sistema de 

ventilação forçada/resfriamento adequado. 

             Conforme apresentado anteriormente, o sobreaquecimento é uma das 

principais causas de acidentes em terminais deste ramo, tendo como exemplo da 

empresa Ultracargo no Brasil, cujo incêndio foi causado pelo fechamento das válvulas 

de um conjunto motor-bomba somado à falta de produto. Estes fatores levaram a um 

aumento súbito de pressão e temperatura, que fez com que o combustível se 

espalhasse pela área e assim entrando em contato com equipamentos energizados 

(motores) e superfícies quentes que culminaram na explosão. 

             No caso da empresa estudada, o sobreaquecimento também se concentra 

principalmente nos conjuntos motores-bombas tendo em vista que esse é o principal 

equipamento utilizado para transferência de combustíveis. Da mesma forma, o risco 

de sobreaquecimento é proveniente por falhas humanas, como por exemplo 

procedimentos incorretos ou desatenção. 

             O sobreaquecimento pode ocorrer nos motores elétricos que estão 

conectados nas bombas centrífugas. O motor pode estar subdimensionado ou sob 

elevada carga em seu eixo, como por exemplo um produto mais denso para 

carregamento (soda cáustica) ou algum outro produto químico.  

            Além do motor elétrico, há uma preocupação sobre o funcionamento das 

bombas centrífugas em virtude do seu aumento de pressão de saída. 

            Segundo GOUVEA (2008), as bombas centrífugas têm como princípio de 

funcionamento a geração de duas zonas de pressão, sendo a de baixa pressão na 

sucção e a de alta pressão na descarga (recalque). Este processo de criação de uma 

alta pressão de saída permite que o liquido vença as perdas de carga provenientes 

da tubulação. 
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              Nesse caso, a situação de risco que pode ocorrer é quando o conjunto motor-

bomba está com suas válvulas de saída obstruídas ou fechadas, no qual ocorre um 

aumento súbito de pressão. 

        Em adição, o líquido combustível nas bombas centrífugas serve como um 

resfriamento natural da própria bomba, logo se o produto ficar apenas na recirculação 

ou se a bomba for ligada sem produto ou com excesso de ar (bolsões de ar), ocorre a 

geração de atrito interno e sobreaquecimento do conjunto, principalmente na região 

da voluta (caracol). Na FIGURA 37 é apresentado o conjunto motor-bomba com sua 

voluta destacada. 

FIGURA 37 – VOLUTA DE UMA BOMBA CENTRÍFUGA 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

        O sobreaquecimento também pode acontecer devido ao esforço mecânico 

excessivo, como por exemplo o desbalanceamento, o desalinhamento, a falta de 

lubrificação, um selo mecânico desgastado.  

        Conforme explicado anteriormente, a temperatura pode atingir valores altos o 

suficiente para alcançar a temperatura de autoignição do combustível e a proximidade 

com outros conjuntos motores bombas que estão operando produtos também 

potencializam a reação em cadeia. 

 

4.2.3.2 Aplicação do 5W2H 

 

             No caso do risco de sobreaquecimento dos equipamentos, a ferramenta de 

qualidade 5W2H foi utilizada para compor e endereçar as ações de acordo com o item 

estudado. A TABELA 16 apresenta a aplicação do método ao risco de 

sobreaquecimento. 
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TABELA 16 – RISCO DE SOBREAQUECIMENTO- MÉTODO 5W2H 

O que?  Controlar o risco de sobreaquecimento de equipamentos elétricos e mecânicos. 

Por 

que? 

 Porque os riscos de sobreaquecimento podem levar ao comprometimento da 

segurança no terminal, entre os seus fatores podem ser citados: 

I. Dimensionamento incorreto de condutores e/ou mau contato entre os elementos 

condutores do equipamento elétrico; 

II. Esforço excessivo dos elementos mecânicos de motores e bombas centrífugas; 

III. Faltas na rede elétrica, tais como falta à terra e curto-circuito, falha internas nos 

componentes e/ou circuitos elétricos dos equipamentos; 

IV. Deficiência na troca térmica do equipamento com o ambiente; utilização de 

equipamentos em aplicações para o qual não foram projetados; 

V. Erros operacionais. 

Quem? 

I. Setor de engenharia; 

II. Setor de engenharia; 

III. O setor de engenharia e manutenção; 

IV. Setor de engenharia e manutenção; 

V. O setor de operações deve realizar operações corretas para não criar situações 

de risco. 

Onde? 
 Em equipamentos instalados em áreas classificadas tais como em plataformas de 

operação e principalmente nos conjuntos motores-bombas. 

Quando

? 

I. Sempre que forem ampliadas as plantas industriais, devem ser previstos medidas 

de proteção contra possíveis sobreaquecimentos; 

II. Sempre que forem ampliados a planta industrial devem dimensionados os 

equipamentos corretos e sempre antes da operação devem ser verificados o 

funcionamento de tais equipamentos; 

III. No comissionamento de novas unidades devem haver dispositivos de proteção 

contra falhas elétricas; 

IV. Antes do início de qualquer atividade em atmosferas explosivas deve ser 

verificado o equipamento e também o ambiente; 

V. Antes de iniciar qualquer atividade em atmosferas explosivas. 

Como? 

I. Os condutores devem ser especificados de acordo com a ABNT NBR 14039 e a 

NBR 5410, a fixação dos elementos condutores deve ser feita com bornes de 

potência ou com terminais apropriados para cada aplicação; 

II. As bombas centrífugas e motores devem ser utilizados de acordo com as 

especificações dos fabricantes e devem ser adotadas técnicas preditivas tais 

como análise de vibração para avaliação da integridade dos elementos 

mecânicos que possam estar causando esforços mecânicos demasiados, como 

por exemplo desbalanceamento, falta de lubrificação, desalinhamento, etc; 
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III. Para proteção dos equipamentos elétricos devem ser utilizados equipamentos 

que possuam proteções contra falhas na rede elétrica tais como inversores de 

frequência ou relés de proteção; 

IV. Deve ser avaliada com base na classificação de área se o equipamento possui 

uma classe de temperatura compatível com este local; 

V. O setor de operação deve garantir operações seguras por meio da eliminação de 

bolsões de ar, válvulas fechadas, falta de produtos na voluta da bomba.  

Adicionalmente podem ser previstos: 

 Instalação de sensores de temperatura/transmissores de temperatura para 

monitoramento térmico de superfície das volutas das bombas; 

 Instalação de pressostatos/transmissores de pressão para monitoramento de 

pressão na linha de processo da bomba; 

 Instalação de sistema de intertravamento para parada de emergência em caso de 

temperaturas/pressões elevadas conforme setpoint definido pelo usuário. 

FONTE: O autor (2020) 

         No tópico How Much, na TABELA 17 é apresentada uma lista de serviços típicos 

para controle de sobreaquecimentos. 

 

TABELA 17 – SERVIÇOS DE CONTROLE DE SOBREAQUECIMENTO – HOW MUCH 

SERVIÇO 

Instalação de sensor/transmissor/indicador de temperatura 

Configuração de inversor de frequência 

Instalação de transmissor de pressão/pressostato 

Instalação e configuração de sensores de vibração 

Consultoria / análise de vibração 

FONTE: O autor (2020) 
 

          Ainda dentro do tópico How Much, são apresentados na FIGURA 38 alguns dos 

materiais que podem ser utilizados para compor soluções de controle de 

sobreaquecimento de equipamentos. 
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FIGURA 38 – MATERIAIS PARA SOLUÇÕES DE SOBREAQUECIMENTO – HOW MUCH 

 
FONTE: O autor (2020) 

          

4.2.3.3 Medidas de proteção contra sobreaquecimento 

 

        A fim de controlar e mitigar o risco de sobreaquecimento dos conjuntos 

motores-bombas pode-se adotar as seguintes soluções:  

 Dimensionamento correto de condutores (a); 

 Proteção contra falhas na rede elétrica (b); 

 Utilização de equipamentos com especificações térmicas corretas para a área (c); 

 Realizar análises de vibração do conjunto (d); 

 Boas práticas de operação do conjunto (e); 

 Monitoramento térmico contínuo (f);  

 Implantação de sensores de monitoramento de pressão (g). 

 

Foto Descrição Função
Valor 

unitário

Sensor de temperatura Ex ia tipo 

PT100 3 fios Modelo TR50
Marca WIKA

Medir valores de temperatura correlacionado com os seus 

respectivos valores de resistência ôhmica.
U$ 93 

Indicador de temperatura e 

processos
Modelo 8010
Marca WEST

Apresentar valores de temperatura e realizar ações de 

abertura e fechamento de contatos de acordo com o valor 
configurado.

U$ 219 

Inversor de frequência 380V

Modelo ATV630
Marca Schneider Electric

Por meio de entradas analógicas, indicar valores de 

temperatura e realizar ações de alerta e erro com base no 
valor configurado.

U$ 2900 

Sensor de vibração Ex m

Modelo DynaLogger Basic TcA
Marca Dynamox

Coletador dados de velocidade e aceleração nos 3 eixos 

configurados e indicar alertas com base no valor configurado.
U$ 222 

Pressostato eletrônico Ex d até 10 

Bar
Modelo PSI.EX.P3 10

Marca Zurich

Indicar pressão de trabalho e realizar abertura e fechamento 

de contatos elétricos com base no valor configurado
U$ 609 

Transmissor de temperatura Ex ia 

(4 a 20 mA) Modelo T12.30 Ex
Marca WIKA

Converter os sinais elétricos de sensores de temperatura em 

termos de resistência ôhmica para sinais de 4 a 20 mA ou 0 a 
10 V.

U$ 756 

Relé de proteção

Modelo SEPAM S42
Marca Schneider Electric

Realizar proteções contra falhas na rede elétrica baseado nas 

medições da tensão de linha da entrada de de energia elétrica 
da unidade consumidora.

U$ 2593 

Gateway bluetooth 

Modelo DynaGateway
Marca Dynamox

Realizar coleta automática de dados via Bluetooth dos 

sensores de vibração e exportar os dados para a nuvem 
(supervisório)

U$ 617 
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(a) Dimensionamento correto de condutores elétricos 

 

             Para evitar sobrecargas no sistema elétrico, os condutores dos motores 

elétricos ou demais cargas devem estar dimensionadas de acordo com a corrente 

elétrica nominal de operação do equipamento. Para tal, devem ser utilizados 

condutores conforme estabelecidos pela ABNT NBR 5410 para instalações em baixa 

tensão e pela ABNT NBR 14039 para instalações em média tensão. Especificamente 

para baixa tensão, devem ser seguidos os critérios: 

 Ampacidade (capacidade de condução de corrente elétrica); 

 Queda de tensão do circuito; 

 Temperatura do ambiente (Fator de temperatura); 

 Quantidade de cabos (Fator agrupamento); 

 Escolha do circuito (monofásico, bifásico ou trifásico); 

 Método de instalação deste circuito (enterrado, aparente, embutido, etc). 

        É apresentado na NBR 5410 (ABNT, 2004) a tabela 37 que estabelece a 

relação entre a seção nominal do cabo (mm²) de cobre com o número de condutores 

carregados e seus respectivos métodos de instalação. Na TABELA 18 é apresentado 

parte da referida tabela.  

 

TABELA 18 – CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA DOS CABOS DE COBRE 

Seção 

nominal 

 (mm²) 

Métodos de referência indicados na tabela 33 

A1 A2 B1 B2 C D 

Número de condutores carregados 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

Capacidade de condução de corrente elétrica (A) 

0,5 10 9 10 9 12 10 11 10 12 11 14 12 

0,75 12 11 12 11 15 13 15 13 16 14 18 15 

1 15 13 14 13 18 16 17 15 19 17 21 17 

1,5 19 17 18,5 16,5 23 20 22 19,5 24 22 26 22 

2,5 26 23 25 22 31 28 30 26 33 30 34 29 

4 35 31 33 30 42 37 40 35 45 40 44 37 

6 45 40 42 38 54 48 51 44 58 52 56 46 

10 61 54 57 51 75 66 69 60 80 71 73 61 

16 81 73 76 68 100 88 91 80 107 96 95 79 

FONTE: Modificado de NBR 5410 (ABNT, 2004). 
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(b) Proteção contra falhas na rede elétrica 

 

        Entre as causas dos danos pode-se citar sobretensão, subtensão, falta de 

fase que são distúrbios associados à Qualidade de Energia Elétrica (QEE) no qual 

ocorrem alterações significativas no valor eficaz da tensão de referência. Estes efeitos 

podem causar danos aos equipamentos elétricos como por exemplo o 

sobreaquecimento e queima dos mesmos, pois eles não foram projetados para 

trabalhar fora da faixa de operação nominal por longos intervalos de tempo.  

             A fim de proteger as instalações elétricas quanto a sua qualidade de energia 

podem ser empregados inversores de frequência para proteção individual do conjunto 

motor-bomba. O inversor de frequência além de proporcionar o ajuste de velocidade 

do motor, também possui dispositivos de proteção na entrada e saída de seus circuitos 

por meio de filtros. Porém nem todos os motores elétricos possuem inversores de 

frequência, ou existem equipamentos que não são independentes de tal aplicação tais 

como transformadores de potência na subestação. Nesse caso, devem ser previstas 

proteções de todos os elementos, tanto na baixa quanto na média tensão. 

             Para tal observa-se que a concessionária exige a instalação nos cubículos de 

entrada de energia elétrica relés de proteção geral de forma que caso ocorram falhas 

externas, este equipamento possa atuar na proteção da origem de distribuição de 

energia, sem causar danos aos circuitos a jusante (mais longínquos). As proteções 

que tais dispositivos possuem são conforme a tabela ANSI (American National 

Standards Institute). Na TABELA 19 é apresentado parte das funções de proteção 

contidos na tabela ANSI.  

 

TABELA 19 – FUNÇÕES PARCIAIS DA TABELA ANSI DE PROTEÇÃO 

CÓDIGO DENOMINAÇÃO 

27 Relé de subtensão 

50 Relé de sobrecorrente instantâneo 

51 Relé de sobrecorrente temporizado 

59 Relé de sobretensão 

FONTE: Modificado de Electron (2010) 

             Os números da tabela ANSI/IEEE indicam quais recursos o dispositivo de 

proteção suporta em sistemas de monitoramento, proteção, comutação e controle de 

subestações e painéis elétricos.  Todavia, a concessionária só exige as funções 50 e 
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51 conforme tabela ANSI, que são respectivamente proteção contra sobrecorrentes 

instantâneas e temporizadas (função 51).  

             Dessa forma, a unidade acaba ficando suscetível a outras falhas elétricas tais 

como subtensão, sobretensão ou ausência de tensão na entrada de energia. Para tal, 

na empresa é utilizado o relé de proteção modelo SEPAM S42 que possui além das 

funções 50 e 51, a função 27 (Subtensão) configurado para atuar com 40% da tensão 

nominal e a função 59 (Sobretensão) para atuar com uma tensão 10% superior da 

nominal.  

            Este relé atua de acordo com o tempo definido pelo usuário e consegue 

armazenar os dados, de forma que seja possível avaliar em qual momento houve a 

ocorrência (dia, hora, minuto) e qual a falha registrada.  A FIGURA 39 ilustra este 

equipamento instalado no cubículo de entrada de uma das subestações com a 

indicação de falha de subtensão. 

FIGURA 39 – RELÉ DE PROTEÇÃO GERAL SEPAM S42 SCHNEIDER ELECTRIC 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

             Como o processo é automático, não há necessidade do eletricista se deslocar 

até os locais de risco para desligar os equipamentos durante estas falhas, de forma 

que técnico só precisa avaliar se o erro externo foi corrigido pela concessionária e 

rearmar o sistema quando o mesmo estiver em condições normais de operação. 

 

(c) Utilização de equipamentos com especificações térmicas corretas para a área 

 

             Conforme visto anteriormente, a temperatura de superfície de um 

equipamento pode vir a tornar-se uma atmosfera explosiva caso ela atinja 

temperaturas altas o suficiente para alcançar a temperatura de autoignição do líquido 

combustível. A fim de controlar este risco, devem ser utilizados equipamentos que 

operem com uma temperatura abaixo da temperatura de ignição do gás presente 
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naquele local, deve-se avaliar qual a classe de temperatura exigida através do projeto 

de classificação de áreas. A FIGURA 40 ilustra parte do estudo de classificação de 

um ponto de abastecimento da empresa. 

FIGURA 40 – CLASSIFICAÇÃO DE ÁREA DA PLATAFORMA DE OPERAÇÕES 

 
FONTE: O autor (2020). 

             Desse modo, neste ponto de abastecimento a classe de temperatura é T3 

conforme observa-se na FIGURA 40, nesse caso o equipamento deve possuir uma 

classe de temperatura entre as faixas T3 a T6 de modo que sua temperatura de 

superfície não possa oferecer riscos durante suas condições de operação. Na 

FIGURA 41 é ilustrado um dos equipamentos instalados nesta área que atendem este 

requisito. 

 
FIGURA 41 – EQUIPAMENTO COM CLASSE DE TEMPERATURA CORRETA 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

(d) Análise de vibração 

 

       Adicionalmente pode-se atuar com técnicas de manutenção preditiva 

relacionadas à análise de vibração. Os demasiados esforços mecânicos que o 

conjunto motor bomba sofrem podem acarretar não somente à quebra do 
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equipamento, mas também um aquecimento anormal que pode culminar numa 

situação de risco. Nestes casos, para evitar problemas oriundos de vibração anormal, 

pode-se realizar inspeções periódicas nos equipamentos com utilização de sensores 

de vibração. 

             Uma das grandes dificuldades encontradas em campo é que a coleta de 

dados deve ser feita no momento em que o equipamento está operando. Há casos 

em que o conjunto a ser medido não se encontram em utilização, inviabilizando as 

medições e custos advindos de mão de obra especializada. A fim de contornar esta 

situação, na empresa são utilizados sensores de vibração Ex ma (para Zona 0) tais 

como da empresa Dynamox, o sensor Dynalogger modelo TcA, no qual o mesmo pode 

ser fixado por meio de parafusos ou resina epóxi no equipamento a ser medido, 

conforme FIGURA 42. 

FIGURA 42 – FIXAÇÃO DE SENSOR DE VIBRAÇÃO EX NO CONJUNTO MOTOR BOMBA 

 
FONTE: O autor (2020). 

             De acordo com a Dynamox (2019), este equipamento possui sensores de 

vibração e temperatura e também memória interna para armazenamento dos dados. 

Sempre que o equipamento analisado entrar em funcionamento, o sensor entrará em 

funcionamento e passará a armazenar os dados com sua memória. Toda a sua 

comunicação é feita por meio de Bluetooth, no qual é possível cadastrar o ativo por 

meio do aplicativo DynaPredict e estabelecer os valores limites mínimo e máximo de 

velocidade e aceleração permitidas para o equipamento, fatores estes que variam de 

acordo com a máquina.  Na FIGURA 43, é apresentado o princípio da solução de 

coleta de dados. 
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FIGURA 43 – PRINCÍPIO DA SOLUÇÃO DE COLETA DE DADOS  

 
FONTE: Dynamox (2019). 

 

             Conforme apresentado acima, a coleta dos dados pode ser feita de maneira 

manual, no qual o usuário deve ir presencialmente no local para coleta por meio de 

um celular com sistema Android e Bluetooth habilitado. Porém, para otimização de 

mão de obra, pode-se instalar remotamente o gateway.  A Dynamox (2019) cita que o 

gateway tem a função de coletar automaticamente os dados dos Dynalogger dentro 

do seu alcance Bluetoooth e enviar os dados diretamente para a plataforma web, 

desde que esteja conectado a nuvem (rede). Na FIGURA 44 são apresentados a tela 

da plataforma web de um ativo, onde pode-se verificar as velocidades nos três eixos 

do DynaLogger e também a temperatura no ponto. 

 

FIGURA 44 – DADOS DE VELOCIDADE E TEMPERATURA NA PLATAFORMA WEB  

 
FONTE: O autor (2020). 

             É importante reforçar que os dados mostrados, assim como a configuração 

de alarmes e respectivas análises devem ser feitas por profissionais especializados 

em vibração, de modo a evitar diagnósticos errôneos e geração de alarmes falsos.  

             Deste modo é possível, desde que feito de modo adequado, agir 

preventivamente para realização de manutenções periódicas no conjunto motor-

bomba, incluindo por exemplo: limpeza, lubrificação, troca de selos, rolamentos, 
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desalinhamento, desbalanceado, identificação de esforços mecânicos demasiados 

em determinado eixo e consequente sobreaquecimentos indevidos. 

 

(e) Boas práticas de operação do conjunto 

 

             Conforme visto anteriormente, a falta de produto (líquido combustível) na 

voluta da bomba ou o fechamento das válvulas de saída podem danificar a bomba e 

causar sobreaquecimentos do conjunto e também um aumento súbito de pressão. 

             A fim de contornar esta situação, o setor de operações deve garantir que o 

recalque (saída) da bomba centrífuga esteja livre para circulação do produto, caso 

contrário haverá recirculação do líquido, e este acabará aquecendo-se.  

             Para evitar que a bomba trabalhe com produto e sem bolsões de ar, umas 

das técnicas a serem utilizadas é o escorvamento. Este processo consiste no 

preenchimento prévio com o fluído a ser bombeado no interior da bomba e da 

tubulação antes do acionamento elétrico do conjunto de forma que a eliminar os 

bolsões de ar dentro da tubulação.  

            Outra medida de proteção contra eventuais problemas mecânicos é realizar 

um plano de manutenção de motores e bombas centrífugas, no qual podem ser feitas 

lubrificações das partes móveis tais como rolamentos periodicamente com graxas 

conforme recomendações do fabricante, além de inspeções dos conjuntos e 

eventualmente substituição de componentes deteriorados tais selos mecânicos. 

             Por último, sempre em que forem feitas operações deverá ser verificado o 

funcionamento do equipamento e periodicamente devem ser inspecionados o 

conjunto quanto à sua temperatura e barulhos, assim como suas válvulas de saída. 

 

(f) Monitoramento térmico contínuo 

 

       Complementarmente pode-se adotar a utilização de proteções com 

monitoramento térmico contínuo, como por exemplo a instalação de sensores de 

temperatura. O sensor utilizado na empresa é a termoresistência modelo TR50 com 

proteção Ex ia (Zona 0) do tipo PT100 ou PT1000 da marca WIKA, este sensor voltado 

para monitoramento de temperatura de superfície. Na FIGURA 45 é apresentado o 

sensor de temperatura instalado diretamente na voluta da bomba. 
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FIGURA 45 – MONTAGEM DO SENSOR DE TEMPERATURA NA BOMBA 

 
FONTE: O autor (2020). 

      
             Este sensor de temperatura pode ser conectado ao acionamento elétrico do 

motor, de modo que caso atinja-se uma temperatura perigosa de operação, o conjunto 

possa ser desligado automaticamente por meio de um intertravamento elétrico. 

             Conforme visto anteriormente, na empresa o acionamento dos motores 

elétricos é feito por meio de inversores de frequência para controle de velocidade e 

vazão. Para a ligação do sensor de temperatura, há inversores de frequência que já 

possuem entradas analógicas (AI – Analogic Inputs) próprias para PT100 ou PT1000, 

como é o caso do Inversor ATV630 utilizado na empresa. A FIGURA 46 apresenta o 

modelo mencionado juntamente com a medição de temperatura no display. 

FIGURA 46 – INVERSOR DE FREQUÊNCIA ATV630 COM O MONITORAMENTO TÉRMICO  

 
FONTE: O autor (2020). 

             Esta é uma boa opção pois permite a ligação direta do sensor de temperatura 

no inversor, não sendo necessário custos adicionais para conversão deste sinal de 

campo. Este inversor ainda possibilita a ligação de um PT1000 ao invés de um PT100, 

que pode ser vantajoso em situações em que a distância entre o conjunto motor 

bomba e o inversor de frequência seja muito grande.  
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             Isto se dá pelo fato do PT100 ou PT1000 refletir a resistência elétrica do 

sensor a 0 °C, sendo 100 Ω para PT100 e 1000 Ω para PT1000. Porém, à medida que 

a distância aumenta, a resistência do conjunto torna-se maior e isso pode induzir a 

erros de medição. Para tal, recomenda-se a utilização de PT100 com mais fios para 

compensação da resistência ôhmica, ou utilização de PT1000 que possui uma 

resistência num fator de 10 vezes maior, ou utilização de conversores de sinal para 

que os valores finais não apresentem divergências.  

             Em casos no qual a distância possa ser um fator impeditivo e também o 

inversor de frequência não possuir entradas diretas para termoresistências, pode-se 

utilizar transmissores de temperatura para conversão do valor térmico para um sinal 

4 a 20 mA ou 0 a 10 V por exemplo e ligar numa entrada analógica diretamente ao 

equipamento elétrico responsável pelo acionamento do motor também.  Na FIGURA 

47 é ilustrado um modelo de transmissor de temperatura Ex ia. 

 

FIGURA 47 – TRANSMISSOR DE TEMPERATURA MODELO T15.H E T15.R 

 
FONTE: Wika (2020). 

             Caso a distância não seja um problema e o acionamento esteja numa área 

não Ex, pode-se utilizar indicadores de temperatura próprios para ligação da 

termoresistência escolhida. A empresa possui em alguns de seus Centro de Controle 

de Motores (CCM) inversores de frequência da marca WEG, modelo CFW11. Nestes, 

optou-se pela utilização de um indicador de processos da marca WEST, modelo 8010 

que possui entradas para PT100 com ligação a 3 fios. A FIGURA 48 ilustra os dois 

equipamentos montados num painel elétrico. 
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FIGURA 48 – MONTAGEM DO INDICADOR DE TEMPERATURA EM PAINEL ELÉTRICO 

 
FONTE: O autor (2020). 

 
 

             Conforme FIGURA 48, a temperatura medida em campo por meio do sensor 

térmico é 24,7 °C. Foi configurado o desligamento automático do inversor para que 

caso seja atingida uma temperatura de 45 °C, o indicador de temperatura WEST ativa 

um alarme do tipo latching, que obriga o usuário ir diretamente até o local para avaliar 

o erro e realizar o reset da falha caso a mesma tenha desaparecido.  Isto impede que 

o inversor de frequência feche novamente o contato para ligação do motor caso a 

temperatura fique abaixo da temperatura de setpoint, e assim entrar numa situação 

de liga-desliga ininterruptos.  

             Como redundância, há a possibilidade de utilização de relés de segurança, 

para que somente após o reset do indicador de temperatura e do respectivo relé, que 

o equipamento está liberado para operação novamente. 

 

(g) Implantação de sensores de monitoramento de pressão 

 

             Por último, de forma complementar também podem ser aplicados 

equipamentos de monitoramento ligados à pressão da bomba para evitar que a 

mesma tenha um excesso de pressão. Para tal podem ser utilizados pressostatos 

(para fechamento ou abertura de contatos elétricos dependendo do valor configurado), 
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manômetros (indicadores de pressão) ou transmissores de pressão (conversores de 

dados de pressão em variáveis elétricas). 

             Existem no mercado diversos fabricantes, entre eles pode-se citar a ZÜRICH 

que possui uma gama de produtos para atmosferas explosivas. Na FIGURA 49 é 

possível ver o equipamento PSI.EX.P3, que é uma série que se caracteriza por 

exercer as 3 funções num único instrumento: transmissor de pressão (4 - 20mA), 

pressostato (alarme) e manômetro digital (indicador local de pressão). 

FIGURA 49 – PRESSOSTATO EX D MODELO PSI.EX.P3 ZURICH 

 
FONTE: O autor (2020) 

 
 

4.2.4 Descaracterização de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas 

 

        Conforme mencionado anteriormente, a inexistência de requisitos legais para 

atuação em instalações Ex no Brasil torna difícil mensurar e avaliar se o profissional 

encontra-se apto a realizar serviços dentro de atmosferas explosivas. Observa-se que 

tais fatores corroboram para incertezas de profissionais que atuam neste segmento, 

que sem os devidos conhecimentos das normas técnicas aplicáveis e competências, 

acabem por criar elos frágeis na instalação Ex. 

        Em função de falhas na execução das atividades de montagem, manutenção, 

inspeção ou reparo, as características de proteção esperadas de um equipamento 

elétrico, de instrumentação, de automação ou de telecomunicações com suas devidas 

certificações Ex podem ser perdidas devido às deficiências de competências de 

pessoas ou das empresas de prestação de serviços. 

             Conforme explanado anteriormente por BULGARELLI (2020), o simples fato 

de um equipamento ser Ex e certificado não garante que a instalação esteja 

considerada segura. Logo mesmo com a seleção correta de equipamentos Ex, devem 
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existir cuidados adicionais pois apenas uma falha na instalação pode comprometer 

todo o sistema de proteção.  

             Deste modo, a descaracterização de equipamentos elétricos é considerada 

um problema grave, pois é oriunda da falta de uma montagem e manutenção 

adequada. Com base nisso, a falta de capacidade técnica e de supervisão/inspeção 

das atividades potencializam os riscos elétricos em atmosferas explosivas. 

     

4.2.4.1 Análise dos riscos 

 

         Na empresa em questão esta situação não é diferente, pois a maior parte dos 

equipamentos Ex são do tipo Ex d (a prova de explosão) no qual este erro é mais 

comum. Entre os erros observados na empresa, destacam-se: 

 Ausência de parafusos de fixação das tampas de invólucros à prova de 

explosão; 

 Falta de unidades seladoras nas entradas de eletrodutos em invólucros à prova 

de explosão, sem o material de selagem em seu interior (vazias) ou instaladas 

com distância excessiva em relação ao invólucro à prova de explosão; 

 Existência de acessórios de eletrodutos não certificados instalados entre as 

unidades seladoras e os invólucros à prova de explosão;   

 Instalação de eletrodutos flexíveis entre o invólucro à prova de explosão e a 

unidade seladora, aumentando indevidamente o volume de gases submetidos 

a uma eventual explosão no interior do invólucro; 

 Falta de elementos de fechamento (bujões) nas entradas de eletrodutos não 

utilizadas em invólucros à prova de explosão; 

 Realização de emendas/terminações em atmosferas explosivas somente com 

uso de fita isolante; 

 Invólucros de equipamentos com falhas nas suas vedações contra ingresso de 

água e poeira, invalidando o grau de proteção (IP) requerido. 

             Além disso, o equipamento Ex pode ser descaracterizado se o mesmo estiver 

com seus componentes faltando como é o exemplo da falta de parafusos ou 

saídas/entradas não utilizadas abertas. Desse modo, estas frestas garantem a 

entrada de um volume maior gás permitido dentro do equipamento. Na FIGURA 50 

observa-se que os parafusos não foram fixados e a unidade seladora está sem o 
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tampão e a sua devida selagem e na FIGURA 51 não foram aplicados bujões 

certificados nas saídas não utilizadas. 

FIGURA 50 – INVÓLUCRO EX D SEM SELAGEM E PARAFUSOS  

 
 FONTE: O autor (2020).  

 

FIGURA 51 – INVÓLUCRO EX D SEM BUJÕES CERTIFICADOS NAS SAÍDAS NÃO UTILIZADAS  

 
 FONTE: O autor (2020).  

             Outro erro é o esquecimento da aplicação da massa (composto selante) na 

unidade seladora, pois a mesma só tem função se possuir esta massa curada para 

impedir o avanço do processo de deflagração. Na FIGURA 52 é apresentado uma 

unidade seladora instalada sem o seu composto selante aplicado e sem o cabo estar 

com suas vias livres. 

FIGURA 52 – UNIDADE SELADORA SEM COMPOSTO SELANTE 

 
FONTE: O autor (2020). 
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        Na FIGURA 53 é apresentada outra instalação incorreta na qual pode-se 

observar que houve um esforço mecânico muito alto, deixando o invólucro e o cabo 

totalmente expostos, além de seus parafusos de fixação estarem bem oxidados, de 

modo a criar brechas para entrada de gás no equipamento. 

FIGURA 53 – INVÓLUCRO EX D COM OXIDAÇÃO E SELAGEM COMPROMETIDA  

 
FONTE: O autor (2020). 

 

        Outro erro comum é o esquecimento de aplicação de unidades seladoras nos 

invólucros conforme visto na FIGURA 54, embora exista um eletroduto flexível Ex d, 

o material que garante a proteção é a unidade seladora.  

FIGURA 54 – MOTOR ELÉTRICO EX D SEM UNIDADE SELADORA 

 
FONTE: O autor (2020). 

        Outra situação observada é que embora um motor elétrico Ex d possua a 

unidade seladora instalada, ela não deve ser instalada demasiadamente afastada da 
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saída do invólucro, que não é permitido segundo a NBR IEC 60079-14 (ABNT, 2016f), 

pois este volume de gás entre a unidade seladora e o invólucro pode ser maior que a 

resistência que a mesma possui para proteção do equipamento. Na FIGURA 55 

observa-se esta situação. 

 

FIGURA 55 – MOTOR ELÉTRICO EX D SEM UNIDADE SELADORA ADJACENTE 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

        Outro erro comum é a aplicação da unidade seladora somente em uma das 

extremidades do invólucro, de modo que as demais entradas/saídas fique sem 

unidades seladoras ou acessórios. Desse modo a unidade seladora deve ser instalada 

em todas as conexões de entrada e saída do invólucro, caso contrário a explosão 

poderá percorrer estes caminhos em que há passagem livre do gás dentro do 

equipamento Ex, como é o caso da FIGURA 56. 

 

FIGURA 56 – BOTOEIRA EX D SEM UNIDADES SELADORAS ADJACENTES 

 
FONTE: O autor (2020). 
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4.2.4.2 Aplicação do 5W2H 

 

        Conforme mostrado anteriormente, a capacitação técnica é fundamental para 

garantir o bom funcionamento e segurança em instalações Ex pois a falta desta cria 

pontos de fragilidade que podem culminar na descaracterização de equipamentos.  

        A ferramenta de qualidade auxiliou na compreensão desta deficiência e 

objetiva os próximos passos a serem abordados para solução deste problema. A 

TABELA 20 ilustra a aplicação da ferramenta referente ao risco de descaracterização 

de equipamentos elétricos Ex. 

 

TABELA 20 – DESCARACTERIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÉTODO 5W2H 

O que? 

 Solucionar o problema da descaracterização de equipamentos elétricos para 

atmosferas explosivas. 

Por 

que? 

 Somente a certificação de equipamentos não é suficiente para garantir a segurança 

das instalações; 

 A descaracterização pode criar pontos de fragilidade na planta industrial, entre tais 

erros destacam-se:  

I. Ausência de parafusos de fixação das tampas de invólucros à prova de explosão; 

II. Falta de unidades seladoras nas entradas de eletrodutos em invólucros à prova 

de explosão, sem o material de selagem em seu interior (vazias) ou instaladas 

com distância excessiva em relação ao invólucro à prova de explosão; 

III. Existência de acessórios de eletrodutos não certificados instalados entre as 

unidades seladoras e os invólucros à prova de explosão;   

IV. Instalação de eletrodutos flexíveis entre o invólucro à prova de explosão e a 

unidade seladora, aumentando indevidamente o volume de gases submetidos a 

uma eventual explosão no interior do invólucro. 

V. Falta de elementos de fechamento (bujões) nas entradas de eletrodutos não 

utilizadas em invólucros à prova de explosão; 

VI. Emendas/terminações em atmosferas explosivas somente com fita isolante; 

VII. Invólucros de equipamentos com falhas nas suas vedações contra ingresso de 

água e poeira, invalidando o grau de proteção (IP) requerido. 

Quem? 

 Os profissionais (internos ou externos à empresa) que realizam atividades 

relacionadas a atmosferas explosivas devem estar atentos a estes detalhes, tais 

como projetistas, montadores, técnicos de manutenção e inspetores. 

Onde? 
 Em todas as instalações em áreas classificadas, tais como plataformas de 

carregamento, praça de bombas, bacia de contenção, etc. 
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Quando

? 

 A capacitação deve ser realizada antes da execução de qualquer atividade em 

instalações Ex, seja na contratação de novos colaboradores da empresa ou na 

contratação de empresas prestadoras de serviços; 

 A certificação dos profissionais para qualquer Unidade de Competência tem um prazo 

de validade de 5 anos, a contar a partir da data de emissão do certificado. 

Como? 

I. Instalar todos os parafusos para garantir a estanqueidade do conjunto, utilizar 

somente os parafusos especificados pelo fabricante; 

II. Instalar unidade seladora o mais próximo possível do invólucro, utilizar 

compostos selantes certificados e em todas as entradas e saídas que forem 

utilizadas; 

III. Utilizar somente acessórios Ex d certificados entre a unidade seladora e o 

equipamento tais como niples e uniões; 

IV. Instalar a unidade seladora o mais próximo possível do invólucro, o eletroduto 

flexível se for utilizado deve ser instalado antes da unidade seladora; 

V. As saídas não utilizadas nos invólucros devem possuir bujões Ex d certificados 

para garantir a estanqueidade do equipamento; 

VI. As terminações devem ser feitas por meio de caixas de passagem/junção/ligação 

Ex apropriadas para o tipo de proteção e não somente com fita isolante; 

VII. Para proteção contra corrosão, ingresso de partículas ou água, as juntas devem 

ser protegidas de acordo com instruções do fabricante, ou na falta de tais 

informações, por meio de aplicação de vaselina ou de graxa à base de silicone 

ou da instalação externa de uma fita impregnada com graxa. 

 Logo a capacitação técnica deve ser realizada em unidades de treinamento 

especializados/Organismos de Certificação acreditados e/ou pela obtenção das 

Unidades de competências específicas para a atividade a ser desenvolvida; 

 Realizar instalações Ex com base em requisitos normativos (ABNT NBR IEC 60079-

14) e; 

 Realizar inspeções periódicas conforme estabelecido na ABNT NBR IEC 60079-17 

FONTE: O autor (2020) 
 

        Referente ao tópico How Much, devem estar presentes tantos os serviços de 

campo quanto os serviços relacionados à capacitação técnica. A TABELA 21 

apresenta os serviços típicos para controle e mitigação dos riscos causados pela 

descaracterização de equipamentos Ex e a TABELA 22 apresenta a lista de cursos 

para cada Unidade de Competência praticados pela ABENDI.  
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TABELA 21 – SERVIÇOS DE CONTROLE DE DESCARACTERIZAÇÃO– HOW MUCH 

Serviço 

Instalação e montagem Ex conforme ABNT NBR IEC 60079-14 

Inspeção Ex (Visual, Apurada, Detalhada) conforme ABNT NBR IEC 60079-17 

Estudo de Classificação de Área 

Projeto de Barreiras Intrínsecas para equipamentos Ex i conforme ABNT NBR IEC 60079-11 

FONTE: O autor (2020) 

 
TABELA 22 – CERTIFICAÇÃO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS  

Descrição por Unidade de Competência Pessoais EX 

Exame de Qualificação para Unidade de Competência Ex 000 

Análise de Documento e Emissão de Certificado Ex 001 

Análise de Documento e Emissão de Certificado Ex 002 

Análise de Documentos, Exames e Emissão do Certificado de Ex 003 

Análise de Documentos, Exames e Emissão do Certificado de Ex 004 

Análise de Documento e Emissão de Certificado Ex 005 

Análise de Documentos, Exames e Emissão do Certificado de Ex 006 

Análise de Documentos, Exames e Emissão do Certificado de Ex 007 

Análise de Documentos, Exames e Emissão do Certificado de Ex 008 

Análise de Documentos, Exames e Emissão do Certificado de Ex 009 

Análise de Documentos, Exames e Emissão do Certificado de Ex 010 

FONTE: Modificado de ABENDI (2017) 

 
             Ainda no tópico How Much, é válido descrever também os principais materiais 

utilizados para montagem em instalações elétricas em atmosferas explosivas no 

conceito, com ênfase no tipo de proteção Ex d. Na FIGURA 57 são apresentados 

alguns destes materiais. 
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FIGURA 57 – MATERIAIS PARA SOLUÇÕES DE DESCARACTERIZAÇÃO EX – HOW MUCH 

 
FONTE: O autor (2020) 

 

 

Foto Descrição Função
Valor 

unitário

Massa seladora 500g

Compound A 
Marca Sermatex

Fornecido na forma de pó, solúvel em 

água para o processo de catalisação 
para selagem de unidades seladoras.

U$ 12 

Fibra seladora 200g

Fiber X
Marca Sermatex

Fornecido em formato de flocos, tem a 

finalidade de retenção do Compound A 
durante o enchimento da unidade 

seladora.

U$ 6 

Unidade seladora 3/4" em alumínio

Modelo EWR15VH 
Marca Naville

Reter a explosão que possa ocorrer 

dentro de eletrodutos ou dos 
equipamentos Ex d.

U$ 4 

Prensa-cabo 3/4" em alumínio Ex d

Modelo A2F (cabo não armado)
Marca Telbra

Utilizados para instalação de cabos não 

armados de seção circular, em 
equipamentos elétricos com o tipo de 

proteção Ex d.

U$ 5 

Niple Curto 3/4" em alumínio Ex d

Modelo ECCX/NC-2N
Marca Naville

Realizar  acoplamento de duas peças de 

roscas internas (fêmeas).
U$ 1 

União 3/4" em alumínio Ex d

Modelo ECCX/UMF (macho-fêmea)
Marca Naville

Realizar  acoplamento de duas peças 

(um macho e uma fêmea) 
U$ 2 

Bucha de redução 1" para 3/4" pem 

alumínio Ex d 
Modelo ECCX/BRD

Marca Naville

Realizar a conexão de dois acessórios 

roscados de tamanhos distintos
U$ 8 

Condulete 3/4" em alumínio  Ex d

Modelo EWR115, tipo 
C/T/E/X/LB/LR/LL

Marca Naville

Conjuntos destinados a serem 

utilizados como caixa de passagem, 
conexão ou derivação na passagem de 

cabos e fios elétricos.

U$ 8 

Bujão (tampão) 3/4" em alumínio Ex d

Modelo ECCX/BR (Com rebaixo)
Marca Naville

Elemento de conexão para vedação e 

estanqueidade de saidas de 
equipamentos Ex d não utilizadas.

U$ 2 

Caixa de Passagem em alumínio Ex d

Modelo AWR14P/17H1
Marca Alpha EX

Equipamento destinado a realizar 

terminações em atmosferas explosivas 
por meio de bornes.

U$ 185 

Caixa de Junção/Passagem em Alumínio 

Ex d 2"
Modelo TCXRX/10GX6N

Marca Telbra

Equipamento destinado a realizar 

terminações em atmosferas explosivas 
por meio de bornes.

U$ 67 

Graxa protetora 

(Composto anti-óxido) 250g
Modelo TEG250

Marca Telbra

Auxiliar na proteção das juntas lisas e 

juntas roscadas dos equipamentoà 
prova de explosão

U$ 74 
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4.2.4.3 Soluções para prevenção de descaracterização de equipamentos Ex d 

 

             Para uma instalação Ex correta, devem ser atendidos os requisitos normativos 

aplicáveis. Conforme mencionado anteriormente, no Brasil adota-se os padrões da 

série IEC 60079. Entre as soluções de tais riscos destacam-se: 

 Métodos corretos de instalações elétricas Ex (a); 

 Inspeções Ex periódicas (b); 

 Vedação correta de equipamentos Ex contra o ingresso de água ou poeiras (c); 

 Terminações corretas em atmosferas explosivas (d); 

 Qualificação técnica para atuação em atmosferas explosivas (e).  

 

(a) Métodos corretos de instalações elétricas Ex 

 

             Para uma instalação Ex correta, devem ser atendidos os requisitos normativos 

da ABNT NBR IEC 60079-14, no qual pode-se utilizar prensa-cabos certificados ou 

unidades seladoras no caso de equipamentos Ex d, além de cuidados adicionais que 

serão tratados neste tópico. 

             Observou-se na prática que há dúvida com relação à unidade seladora e 

demais assuntos pertinentes à instalação surgiram devido às diferenças entre as 

normas NEC e a IEC, pois elas possuem critérios de montagem distintos. Na literatura, 

existem diversos autores que apontam para o método NEC, porém, conforme 

comentado anteriormente, o Brasil passou a adotar as diretrizes da IEC.  A TABELA 

23 ilustra as principais diferenças na instalação de cada método. 

TABELA 23 – COMPARATIVOS MÉTODOS DE INSTALAÇÃO EX  

Dispositivos 
Instalação NEC  

(à prova de explosão) 
Instalação IEC (Brasil) 

Eletrodutos Parede grossa A escolha do usuário 

Cabos Singelos ou multipolares Multipolares 

Dispositivos de entrada 

de cabos 

Seladoras, massa e fibra 

certificada 

Seladoras, massa e fibra 

certificadas, ou prensa-cabos 

certificados, adequados a 

invólucro e ao diâmetro do cabo 

Acessórios de montagem 
Certificados em toda a 

instalação 

Certificado somente entre 

invólucro e dispositivo de entrada 

FONTE: Modificado de Project Explo (2019) 
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             Desse modo na instalação Ex pode-se optar pela utilização da unidade 

seladora com eletrodutos ou pela aplicação de prensa-cabos. É importante ressaltar 

que a utilização de unidades seladoras é específica para equipamentos do tipo Ex d 

de modo que para os demais tipos de proteções a instalação é realizada por meio de 

prensa-cabos e podem ser utilizados para outro tipo de proteção conforme 

apresentado na TABELA 25. 

TABELA 24 – SELEÇÃO DO TIPO DE PROTEÇÃO EM FUNÇÃO DO TIPO DE PROTEÇÃO  

Tipo de Proteção  Prensa-cabo Ex d Prensa-cabo Ex e Prensa-cabo Ex n Prensa-cabo Ex t 

Ex d Aceita    

Ex e Aceita Aceita   

Ex i Aceita Aceita 
Aceita 

(ver item 16.5) 

Aceita 

(ver item 16.5) 

Ex nL Grupo II Aceita Aceita 
Aceita 

(ver item 16.5) 
 

Ex n, exceto nL Aceita Aceita 
Aceita  

(Zona 2)  
 

Ex p Aceita Aceita Aceita  

Ex t    Aceita 

FONTE: Modificado de NBR IEC 60079-14 (ABNT, 2016f) 

         A NBR IEC 60079-14 (ABNT, 2016f) cita que se somente um circuito 

intrínseco for aplicado, não há requisitos de prensa-cabos. No caso de proteções Ex 

m, Ex o, Ex q não podem em geral serem utilizados terminais de conexão. A seleção 

do prensa-cabo é feita por diversos critérios conforme TABELA 24. 

TABELA 25 – COMPARATIVOS MÉTODOS DE INSTALAÇÃO EX  

Tipo de 

Proteção 
Zona 

Fonte de 

Ignição 

interna 

Grupo 

De Gás 

Volume 

interno do 

invólucro 

Especificação do Prensa-cabo 

Ex d 

1 ou 2 Não IIA /IIB / IIC Qualquer Ex-d IIC sem compostos selantes 

2 Sim IIA/ IIB Qualquer Ex-d IIC sem compostos selantes 

1 Sim IIA / IIB >=2L 
Ex-d IIC com compostos selantes ou 

unidade seladora 

1 ou 2 Sim IIC Qualquer 
Ex-d IIC com compostos selantes ou 

unidade seladora 

Ex e 1 N.A II Qualquer Ex-e II 

Ex nR N.A N.A II Qualquer Ex-nR II 

Ex-i, Ex-p 

ou Ex-t 
N.A N.A II e III Qualquer IP 6X 

FONTE: Modificado de Project Explo (2019) 
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         Conforme observado, é imprescindível em alguns casos a utilização de 

prensa-cabos com compostos selantes, pois o prensa-cabo se não bem instalado ou 

dimensionado, pode permitir a passagem de gases.  

              A fim de auxiliar na compreensão, a FIGURA 58 apresenta exemplos de 

instalação Ex no qual pode-se utilizar unidade seladora em um sistema com 

eletrodutos ou optar pela utilização de prensa-cabos, desde que este esteja com o 

tipo de proteção alinhado com o respectivo equipamento. 

 

FIGURA 58 – CRITÉRIOS DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS EX D E EX E 

 
FONTE: O autor (2021) 

 

         Com relação à utilização da Unidade Seladora ao invés de prensa-cabos, a 

TABELA 26 ilustra o comparativo entre os métodos NEC e IEC. 

TABELA 26 – COMPARATIVOS MÉTODOS DE INSTALAÇÃO EX  

Critério 
Método NEC  

(à prova de explosão) 
Método IEC (Brasil) 

Instalação de 

Unidade Seladora  

Requerido o uso de unidades 

seladoras nas tubulações com 

diâmetro nominal igual ou superior a 2” 

Todas as saídas e entradas em 

eletrodutos do invólucro Ex devem 

ser seladas 

Distância da 

Unidade Seladora 

Exige para a seladora uma distância 

máxima de 45 cm (equivalente a 18 

polegadas) 

Seladora deve estar adjacente ao 

invólucro ou localizada o mais 

próximo possível deste 

FONTE: O autor (2020) 
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         No caso de utilização de unidades seladoras juntamente com eletrodutos, a 

NBR IEC 60079-14 (ABNT, 2016f) cita que estas devem ser instaladas o mais próximo 

possível do invólucro, sendo esta distância igual ou inferior 50 mm ou o diâmetro do 

eletroduto, no padrão mais restritivo. Por exemplo, caso seja utilizado um eletroduto 

de 1”, a distância máxima até o equipamento deve ser 25,4 mm por ser menor que 50 

mm.  

        Adicionalmente, JORDÃO (2019, p. 110) explica que ao ser aplicada a massa, 

deve-se retirar o espaço entre os condutores, ou seja, retirar a capa externa de 

isolação do cabo multipolar.  

        A massa deve preencher a cobertura mais externa do cabo quando o cabo 

tiver construção especial para reduzir o vazamento e evitar a propagação entre os 

interstícios de cada cabo individual (condutores com encordoamento compactado, e 

cabos com material de preenchimento extrusado). Caso contrário deverá ser feita 

selagem ao redor dos condutores individuais, retirando a cobertura externa. A 

FIGURA 59 ilustra modelos típicos de instalação da unidade seladora. 

 

FIGURA 59 – CRITÉRIOS PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADES SELADORAS COM ELETRODUTOS  

 
FONTE: Modificado de Barbosa (2019). 
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        Para exemplificar, nas FIGURAS 60 e 61, é possível visualizar a utilização 

correta da unidade seladora num motor elétrico Ex d na empresa em questão. 

 

FIGURA 60 – EXEMPLO 1 DE INSTALAÇÃO CORRETA DE MOTOR EXD 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

FIGURA 61 – EXEMPLO 2 DE INSTALAÇÃO CORRETA DE MOTOR EXD 

 
FONTE: O autor (2020). 
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            Na FIGURA 62, é possível verificar outra montagem correta, na qual há a 

presença das unidades seladoras em todas as saídas e entradas do invólucro. 

 

FIGURA 62 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA CORRETA DE PAINEL EX D  

 
FONTE: O autor (2020). 

 

(b) Inspeções Ex periódicas 

 

        Conforme apresentado anteriormente, existem três tipos de inspeção Ex: 

visual, apurada e detalhada. Uma boa prática é a elaboração de rotas periódicas para 

verificação pela equipe interna da empresa na categoria inspeção visual tendo em 

vista que é a mais simples de todas.  

        Estas inspeções garantirão que o profissional possa levantar em campo as 

irregularidades encontradas e preencher checklists. Há inclusive modelos de 

formulários nos anexos da norma NBR IEC 60079-17 (ABNT, 2016h) para cada tipo 

de inspeção a ser realizada, tais formulários podem ser utilizados para posteriormente 

gerar ordens de manutenção para mapeamento e tratamento das inconformidades 

observadas.  

             Nestas inspeções também é fundamental a rotatividade de colaboradores, 

pois cada um possui uma percepção diferente de cada situação a ser observada. A 

recorrência desta rota por apenas um único colaborador influenciar na observância de 

itens que foram observados da vez anterior de modo que talvez não seja possível o 

mesmo identificar contextos e variáveis diferentes.  
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             No caso de inspeções apuradas, é recomendável a contratação de uma 

empresa especializada tendo em vista que há mais pontos a serem observadas e que 

exigem um know-how mais aprofundado. 

             No que concerne às inspeções detalhadas, as mesmas devem ser realizadas 

quando da ampliação ou instalação de novos equipamentos Ex na planta industrial, 

pois como este tipo de inspeção é a mais completa a ponto do equipamento ser 

inspecionado quando estiver desligado, torna-se mais propícia a ser realizada em 

etapas de pré-comissionamento de modo que a análise possa ser feita sem os 

equipamentos estarem energizados e expostos às atmosferas explosivas. Tais fatores 

corroboram para uma inspeção mais segura tendo em vista que após o terminal estar 

funcionando, torna-se mais difícil realizar uma parada programada prolongada para 

adequações Ex. 

             Por último, conforme explanado previamente, o intervalo entre as inspeções 

periódicas não pode exceder três anos sem o parecer de um especialista segundo a 

NBR IEC 60079-17 (ABNT, 2016h). 

(c) Vedação correta de equipamentos Ex contra o ingresso de água ou poeiras 

 

             Em termos de solução para evitar o ingresso de agua no interior de invólucros 

Ex com entradas roscadas, de acordo com a NBR IEC 61892-7 (ABNT, 2020b) e a 

NBR IEC 60079-14 (ABNT, 2016f), as juntas devem ser protegidas de acordo com 

instruções do fabricante, ou na falta de tais informações, por meio de aplicação de 

vaselina ou de graxa à base de silicone ou da instalação externa de uma fita 

impregnada com graxa. Na FIGURA 63 é apresentado uma graxa da marca Telbra. 

FIGURA 63 – GRAXA PROTETORA PARA JUNTAS LISAS E ROSCADAS 

 
FONTE: Telbra (2020). 
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             De acordo com a Telbra (2020), o composto antioxidante da graxa a base de 

silicone foi desenvolvido especialmente para ser aplicada nas juntas lisas e nas juntas 

roscadas dos equipamentos a prova de explosão (Ex d) e devido a sua composição 

química oferece as seguintes vantagens:  

 Não possui em sua composição materiais pesados, evitando assim o 

ressecamento do composto antióxido que pode permitir o aparecimento trilhas 

que possam causar a explosão da atmosfera externa; 

 Melhora o grau de proteção dos equipamentos, dificultando a passagem de 

líquidos ou poeiras; 

 Evita a corrosão dos metais, principalmente do alumínio e ferro, prologando a 

vida útil dos equipamentos e/ou conexões;  

 Facilita a retirada das tampas e conexões dos invólucros a prova de explosão; 

 Por se tratar de um composto semicondutor, não isola as partes, permitindo a 

continuidade do aterramento entre as partes dos invólucros; 

 Evita a corrosão, oxidação e o engastamento das juntas lisas ou rosqueadas. 

  

(d) Terminações corretas em atmosferas explosivas 

 

         Por último, o item 9.6.3 da NBR IEC 60079-14 (ABNT, 2016f) cita que a 

terminação não utilizada de cada condutor de multicabos instalados em áreas 

classificadas deve ser conectada à terra ou ser adequadamente isolada por meio de 

terminação apropriada para o tipo de proteção. Nesse caso, o isolamento somente 

por meio de fita isolante também não é permitido. 

             De acordo com BARBOSA (2019), já para conexão de condutores em áreas 

classificadas, deve-se utilizar caixa de terminais com tipo de proteção Ex e EPL 

adequados para o local. Desse modo, para conexões / emendas / terminações devem 

ser utilizadas Caixas de ligação Ex / Caixas de passagem / Caixas de Junção Ex.  

             Se a instalação permitir, podem ser utilizados equipamentos Ex e com 

invólucros plásticos, que dispensam unidades seladoras ou prensa-cabos Ex d, 

facilitando as atividades de montagem, inspeção e manutenção nestas áreas.  A 

FIGURA 64 ilustra uma caixa de junção do tipo Ex e com a proteção conjunta para 

equipamentos Ex i, demarcados pela cor azul, respeitando a distância mínima 

conforme estabelecido nas normas da série IEC 60079. 
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FIGURA 64 – CAIXA DE JUNÇÃO EX I EM CONJUNTO COM EX E   

 
FONTE: Phoenix Contact (2020). 

 

         Caso a instalação seja no conceito Ex d, existem diversos modelos de caixas 

de passagem / ligação Ex conforme FIGURAS 65 e 66. 

FIGURA 65 – CAIXA DE PASSAGEM REDONDA EX D, MODELO MXC71  

 
FONTE: Melfex (2020). 

 

FIGURA 66 – CAIXA DE LIGAÇÃO EX D, MODELO AWR14  

 
FONTE: Alpha-Ex (2020). 

 

(e) Qualificação técnica para atuação em atmosferas explosivas 

 

             Por fim, para evitar tais erros típicos de montagem, manutenção ou falta de 

inspeções, a capacitação técnica deve ser realizada antes da execução de qualquer 

atividade em instalações Ex, seja na contratação de novos colaboradores da empresa 

ou na contratação de empresas prestadoras de serviços na empresa em questão.     
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         Entre os centros de treinamentos mais influentes do Brasil para qualificação 

tem-se a UL do Brasil, Project Explo, SENAI (Santos), ABENDI. 

             Caso o colaborador queira buscar uma certificação mais específica, voltada 

para uma atividade em específico, o mesmo deve correlacionar a função de trabalho 

a ser exercida de acordo com os requisitos das Unidades de Certificação de 

competência pessoal Ex. A TABELA 27 relaciona a função de trabalho com a 

certificação exigida. 

TABELA 27 – UNIDADES DE COMPETÊNCIA PESSOAIS EX  

Função 
Requisitos mínimos de Unidades de 

Certificação de Competências 

Montagem de Instalações Ex Ex 001, Ex 003, Ex 006 e Ex 008 

Inspeção das Instalações Ex Ex 001, Ex 004, Ex 007 e Ex 008 

Manutenção das instalações Ex Ex 001 e Ex 004 

Projeto das Instalações Ex Ex 001 e Ex 009 

Reparos e Recuperação de equipamentos Ex Ex 001 e Ex 005 

FONTE: BulgarelIi (2020) 

         Segundo a NA-17 da ABENDI (2019, p. 49), a certificação dos profissionais 

para qualquer Unidade de Competência tem um prazo de validade de 5 anos, a contar 

a partir da data de emissão do certificado.  

 

4.2.5 Geração de atmosferas explosivas acidentais 

 

         Conforme visto anteriormente, a Zona 2 é considerada como uma área com 

baixa probabilidade de ocorrência ou com baixa duração de formação de atmosferas 

explosivas. Entretanto podem existir situações de risco adicionais que mesmo o 

estudo de classificação de áreas não preveja. 

 

4.2.5.1 Análise dos riscos 

 

         Na empresa foram observadas situações em que podem ocorrer a formação 

de atmosferas explosivas de modo acidental, entre os casos analisados, pode-se citar: 

 Vazamento de líquidos ou gás de bombas, selos, mangotes, flanges, ou demais 

componentes de conexão; 
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 Vazamento de combustíveis causado por trincas e fissuras em tubulações ou 

tanques devido aos efeitos de corrosão severa; 

 Transbordo de produtos inflamáveis, sendo causado quando é ultrapassado os 

limites volumétricos dos tanques de armazenamento ou do caminhão-tanque por 

exemplo; 

 Bocas de visita do tanque aberta e o tanque ainda possua resquício de 

substancias inflamáveis. 

        Os riscos de explosão nestes casos são potencializados se ocorrerem 

trabalhos a quente (com faíscas e centelhas) sem a ciência de tais vazamentos de 

gás combustível ou meios de detecção e controle destas variáveis. 

        Devido aos efeitos da corrosão, há situações em que mesmos locais sem 

classificação podem vir a tornar-se classificados como por exemplo tubulações 

enterradas ou não que podem vir a vazar e liberar substâncias inflamáveis para locais 

sem classificação. Neste caso podem surgir atmosferas explosivas nas proximidades 

das tubulações enterradas e o vapor combustível pode se alastrar até condutores 

elétricos enterrados próximos ou até a superfície e entrar em contato com instalações 

elétricas não EX pois neste caso não eram previstas a formação de Zonas 2 por 

exemplo, colocando tais locais em risco. 

        Para DUTRA e NUNES (2011, p.3), a corrosão pode ser entendida como a 

deterioração dos materiais pela ação do meio. Em geral no caso de metais, ocorrem 

devido à sua interação com elementos não metálicos no meio, como oxigênio. Entre 

os diversos tipos de corrosão, os mais presentes na empresa em questão são a 

corrosão galvânica, corrosão atmosféricas e corrosão pelo solo.   

        Os vazamentos podem ocorrer em todos os locais onde há conexões de 

elementos metálicos ligados ao processo, tais como plataformas de operação, praça 

de bombas, tanques de armazenamento. Na empresa pode-se citar os seguintes 

exemplos de materiais sujeitos aos tipos corrosão mencionados: 

 Corrosão galvânica - contato de uma junta de aço carbono em contato com aço 

inox, sendo metais de origens diferentes; 

 Corrosão atmosférica – tanques de armazenamento, válvulas, flanges, conjunto 

motores-bombas e demais estruturas metálicas aéreas; 

 Corrosão pelo solo – tubulações enterradas que interligam tanques, praças de 

bombas, terminais ou píer. 
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4.2.5.2 Aplicação do 5W2H 

 

             Assim como os demais riscos abordados anteriormente, também podem ser 

traçados planos de ação com a utilização da ferramenta 5W2H a fim de controlar os 

riscos oriundos da geração de atmosferas explosivas acidentais que podem surgir em 

locais previamente calculados assim como em locais onde não eram originalmente. A 

TABELA 28 apresenta a aplicação desta ferramenta referente à mitigação deste risco. 

 

TABELA 28 – GERAÇÃO DE ATMOSFERAS EXPLOSIVAS ACIDENTAIS - MÉTODO 5W2H 

O que?  Elaborar técnicas de controle de formação de atmosferas explosivas acidentais 

Por 

que? 

 Pois podem ocorrer a formação de atmosferas explosivas acidentais e causar 

acidentes fatais, entre as situações de risco, destacam-se:  

I. Formação de atmosferas explosivas com emissões fugitivas; 

II. Vazamento de combustíveis causado por trincas e fissuras em tubulações ou 

tanques devido aos efeitos de corrosão severa; 

III. Transbordo de produtos inflamáveis, sendo causado quando é ultrapassado os 

limites volumétricos dos tanques de armazenamento ou do caminhão-tanque por 

exemplo. 

Quem? 

I. O setor de operações deve verificar as condições de funcionamento dos 

equipamentos e do ambiente e cumprir procedimentos de isolação de tais áreas 

e sinalizar para que trabalhos ou pessoas não autorizadas adentrem o local. Já 

o setor de manutenção deve corrigir os defeitos quando aplicáveis; 

II. O setor de operações deve identificar os defeitos se aplicável, o setor de 

manutenção deve garantir a integridade das linhas operacionais e o setor de 

engenharia deve dimensionar as linhas e tanques para terem resistência 

compatível com a aplicação; 

III. Setor de operações deve seguir os procedimentos seguros durante o 

carregamento e descarga de líquidos combustíveis sempre se atentando aos 

volumes operados, o setor de engenharia deve especificar materiais para 

controle de tais riscos e o setor de manutenção é responsável pelas intervenções 

nos equipamentos que estiverem apresentando defeito. 

 O setor de manutenção em todas as situações deve realizar manutenções 

preventivas e preditivas a fim de evitar estas possíveis situações de risco. 

Onde? 

I. Em Praça de bombas, plataformas de operação, mangotes, bombas, válvulas, 

bocas de visita abertas do tanque; 

II. Tubulações e tanques de armazenamento; 

III. Plataformas de operação (caminhões-tanque e vagões) e tanques de 

armazenamento. 
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Quando

? 

I. Sempre antes de iniciar a atividade e nos primeiros instantes de operação devem 

ser verificados os elementos para ver se não há vazamentos localizados; 

II. Periodicamente devem ser realizadas inspeções em tanques e tubulações; 

III. Sempre ao realizar transferências de produtos químicos devem ser avaliados os 

elementos para evitar o transbordo. 

Como? 

I. Para detecção de vazamento de gases podem ser utilizados detectores para 

monitoramento contínuo de explosividade podendo ser fixos, portáteis, locais ou 

de visada; 

II. Para prevenção de vazamentos em tanques de armazenamento podem ser 

utilizadas ensaios não destrutivos tais como emissão acústica e varreduras com 

técnica MFL (Inspeção de Fundo de Tanque). Para prevenção de vazamentos 

causados por corrosão em tubulações podem ser utilizados a técnica de MFL por 

meio de PIG instrumentados, testes de estanqueidade (Teste hidrostático), 

emissão acústica e sistema de proteção catódica; 

III. Para prevenção de transbordo de caminhões tanque podem ser utilizadas sondas 

de nível e para prevenção de transbordo de tanques de armazenamento devem 

ser utilizados sistemas de detecção de nível e temperatura, juntamente com 

sistemas de telemetria (supervisórios). 

FONTE: O autor (2020) 

 
             No tópico How Much, também são descritos os mais diferentes materiais 

disponíveis para prevenção de formação de atmosferas explosivas e também os 

principais serviços. A TABELA 29 apresenta uma lista de serviços típicos com medidas 

de controle para evitar estes riscos. 

 
TABELA 29 – CONTROLE DE FORMAÇÃO DE ATMOSFERAS EXPLOSIVAS – HOW MUCH 

Serviço 

Instalação/configuração de sistema de detecção de gás 

Instalação/configuração de sensor de nível (overfill) 

Testes de estanqueidade (teste hidrostático) 

Inspeção em tanques e linhas utilizando MFL e/ou de emissão acústica 

Instalação/configuração de sistema de monitoramento do nível de tanques 

Projeto/instalação/inspeção e medição de potencial de sistema de proteção catódica 

FONTE: O autor (2020) 

 
             Devido à grande variedade de materiais utilizados na composição destas 

soluções, estes materiais dentro tópico How Much foram divididos em três itens, sendo 

controle de nível, controle de corrosão e detecção de gás representados 

respectivamente nas FIGURAS 67, 68 e 69.  
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FIGURA 67 – MATERIAIS PARA SOLUÇÕES DE CONTROLE DE NÍVEL – HOW MUCH 

 
FONTE: O autor (2020) 

 
FIGURA 68 – MATERIAIS PARA SOLUÇÕES DE CONTROLE DE CORROSÃO – HOW MUCH 

 
FONTE: O autor (2020) 

 

Foto Descrição Função
Valor 

unitário

Tank Radar REX

Modelo RTG 3900
Marca Emerson/Rosemount

Sistema de monitoramento e medição de nível de tanques e pode servir 

de interface com diversos sensores tais como temperatura e pressão.
U$ 18069 

Adaptador THUM 

smart wireless

Modelo 775TG 
Marca Emerson/Rosemount

Transmite, por conexão wireless, informações de medição e 

diagnóstico HART provenientes de pontos de medição novos ou 
previamente inacessíveis. 

U$ 1837 

Placa principal SDAU para 

display remoto do Radar REX
Modelo DMB

Marca Emerson/Rosemount

Unidade de leitura/ligação local para utilização juntamente com o 

sistema de medição de tanques TankRadar Rex. A DAU é utilizada para 
a ligação dos sensores de temperatura quando forem necessárias mais 
entradas/saídas do que as disponíveis no Instrumento de Medição Rex.

U$ 2106 

Placa eletrônica FCU para 

Unidade de Aquisição de 
Dados (DAU)

Marca Emerson/Rosemount

Atua como um gateway e um concentrador de dados entre o Bus de 

Grupo e o Field Bus.
U$ 487 

Sensor óptico (Inox) 

com cabo e plug 7 pinos
Modelo TS-1400RKMLS-3060

Marca TSPro 

Os monitores de transbordo (Overfill) são projetados para monitorar 

simultaneamente os sensores ópticos ou termistores assegurando o 
carregamento sem transbordos.

U$ 872 

Foto Descrição Função
Valor 

unitário

Retificador de proteção catódica 

manual 100V/100A Trifásico 
220V  

Marca Yanashi

Auxiliar no controle de corrosão por meio do controle de 

injeção de corrente e tensão elétrica contínua no qual há 
necessidade de ajustes.

U$ 6957 

Anodo de titânio com óxidos de 

metais nobres
Marca Sacor

Utilizado em estruturas submetidas a ambientes 

oxidantes, com o objetivo de ser oxidado em seu lugar.
U$ 309 

Eletrodo de referência portátil 

Cu/CuSO4
Modelo 6b

Marca Tinker & Rasor

Utilizado para medições de potencial duto-solo 

(tubulações enterradas).
U$ 165 

Cabo elétrico catódico 16 mm²

HWMPE  isolamento 0,6/1 kV
Conforme NBR NM 280 E ASTM D-

1248.

Cabo elétrico próprio para utilização em sistemas de 

proteção catódica (enterrado ou submerso) que 
possuem uma isolação de polietileno com alto peso 

molecular.

U$ 6 / m

Conjunto mufla Isolante e Resina 

Epóxi líquida para Proteção 
Catódica, tipo T modelo IEC-T2

Utilizado para realização de emendas no solo, a resina 

epóxi permite a isolação dos elementos condutivos (cabo 
catódico) e o ambiente (solo/água).

U$ 33 
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FIGURA 69 – MATERIAIS PARA SOLUÇÕES DE DETECÇÃO DE GÁS – HOW MUCH 

 
FONTE: O autor (2020) 

 

4.2.5.3 Técnicas de prevenção de geração de atmosferas explosivas acidentais 

 

             A fim de evitar a formação de atmosferas explosivas acidentais, podem-se 

adotar diversas técnicas, sendo de maneira preventiva ou corretiva. As medidas que 

serão abordadas são: 

 Controle de nível no carregamento de caminhões-tanque ou vagões (a); 

 Controle de nível, temperatura e telemetria para tanques de armazenamento (b); 

 Inspeção em tubulações e tanques de armazenamento (c); 

 Sistema de proteção catódica para controle de corrosão (d); 

 Detecção contínua de gás (e). 

 

(a) Controle de nível no carregamento de caminhões-tanque ou vagões 

 

             Podem ser utilizadas sondas de nível para carregamento de caminhões-

tanque. A sonda de nível pode contribuir como uma proteção complementar se 

utilizada com a função de intertravamento do acionamento do conjunto motor-bomba 

correspondente, assim como o sensor de aterramento temporário.   

             Na empresa em questão, a sonda de nível é posicionada no início de cada 

carregamento, e caso o combustível atinja a extremidade da sonda de nível, a mesma 

envia um sinal para o acionamento do conjunto motor-bomba para desligamento 

Foto Descrição Função
Valor 

unitário

Painel de controle 

Modelo REGARD3920 
Marca Drager

Podem ser usados como controladores autônomos com base nas informações 

recebidas dos detectores de gás.
U$ 1274 

Detector fixo de gás 

Modelo PIR7000 
Marca Drager

Capacidade de ajustar muitos parâmetros tais como menores amplitudes de 

medição, sinais configuráveis especiais (para erros, aviso de bloqueio de feixe e 
manutenção) bem como valores de faixas de inflamabilidade ajustáveis. Colocando 

substâncias adicionais na biblioteca de gás, o Dräger PIR 7000 visualiza 
otimamente cada gás alvo.

U$ 1609 

Detector Fixo de Gás 

PULSAR 7000 
(Transmissor) 

Open-Path (Visada)
Marca Drager

U$ 9301 

Detector Fixo de Gás 

PULSAR 7000 
(Receptor)

Open-Path (Visada)
Marca Drager

U$ 10901 

Função de automonitoramento contínuo composto por detectores de gases open-

path estacionários, para a detecção de hidrocarbonetos explosivos em gases e 
vapores, incluindo metano, propano e etileno. 

Um acúmulo desses gases na concentração crítica pode ser medido a uma distância 
de até 200 metros em dois segundos. 
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elétrico de modo a interromper a operação. Juntamente com essa função, no caso de 

a sonda não ter sido conectada o carregamento também pode permanecer bloqueado.    

             Na FIGURA 70 é mostrado a sonda de nível (overfill) sendo utilizada no 

processo de carregamento de um caminhão-tanque. 

  

FIGURA 70 – SONDA DE NÍVEL UTILIZADA EM ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO-TANQUE  

 
FONTE: O autor (2020). 

 

             Como a sonda de nível é utilizada dentro do compartimento do caminhão, a 

mesma deverá possuir certificação para utilização em Zona 0, como por exemplo uma 

sonda de nível com o tipo de proteção Ex ia (intrinsicamente seguro). Além disso deve-

se manter uma comunicação contínua com a origem do bombeio, de modo que o fluxo 

possa ser imediatamente interrompido ou desviado. 

 

(b) Controle de nível e temperatura para tanques de armazenamento 

 

             Para a prevenção de transbordamento em tanques de armazenamento, 

podem ser utilizados radares ao topo de cada tanque, tais radares possuem sistemas 

integrados de detecção de nível (altura) e temperatura. Na FIGURA 71, é possível 

visualizar os radares localizados aos topos dos tanques da empresa em questão. 

 

FIGURA 71 – RADARES DOS TANQUES DE ARMAZENAMENTO  

 
FONTE: O autor (2020). 
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             A NBR 17505-2 (ABNT, 2015a) destaca que estes tanques devem ser 

equipados com sistema de detecção de nível alto que feche ou desvie 

automaticamente o fluxo de líquido. Além disso, o sistema também deve incluir um 

dispositivo eletrônico de auto avaliação para indicar falhas no sistema de medição e 

alarme dos tanques além do alarme de nível alto, independentemente de qualquer 

equipamento de indicação de nível. Tais alarmes devem ser localizados de forma que 

o pessoal de operação possa atuar prontamente durante todo o período de 

transferência do produto. 

             A NBR 17505-2 (ABNT, 2015a) cita que em termos de autoavaliação, o 

sistema de detecção de falhas deve incluir, mas não se limitar aos seguintes 

requisitos: 

 Perda da alimentação elétrica principal; 

 Interrupção elétrica, curto-circuito ou falha no aterramento do circuito do 

sistema de detecção de nível ou nos circuitos de alarme e sinalização; 

 Falha ou mau funcionamento do equipamento de controle do sistema de 

detecção.  

             Complementarmente podem ser utilizados em conjunto sistema de telemetria, 

que por meio de um supervisório ganha-se confiabilidade nas operações tendo em 

vista que todas as variáveis a serem monitoradas estão concentradas em um único 

local/tela. Na FIGURA 72, é apresentado o supervisório dos tanques Rosemount 

TankMaster que é utilizado na empresa, no qual é possível analisar quais produtos 

estão armazenados, sua temperatura, nível e vazão correspondentes, juntamente 

com a indicação de nível alto ou baixo. 

 

FIGURA 72 – SUPERVISÓRIO ROSEMOUNT TANKMASTER  

 
FONTE: O autor (2020). 
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(c) Inspeção em tubulações e tanques de armazenamento 

 

             Com relação ao sistema de tubulações, os mesmos devem ser inspecionados 

periodicamente para evitar vazamentos, para tal podem ser utilizados ensaios de 

estanqueidade e ensaios não destrutivos (NDT – Non destructive testing). De acordo 

com PENG et al (2020, p.1), entre as técnicas mais comuns utilizadas para inspeção 

de linhas (ILI – In-line inspection) destaca-se o MFL (Magnetic Flux Leakage) e a 

Emissão Acústica (UT – Ultrasound test). 

             Para inspeção de tanques, na empresa são utilizados equipamentos tais 

como o MFE-MKII que injeta fortes campos magnéticos nos locais por onde é 

conduzido ao longo das chapas de fundo do tanque. Este campo é monitorado por 

sensores de modo que caso existam descontinuidades, estas provocam distorções no 

campo magnético e assim gerando picos característicos na tela do aparelho.  

             Deste modo a descontinuidade pode ser avaliada pelo ultrassom, na FIGURA 

73 é possível verificar um modelo de técnica de MFL utilizado para inspeção de fundo 

de tanque (TFI – Tank Floor Inspection). 

 

FIGURA 73 – EQUIPAMENTO COM MFL PARA INSPEÇÃO DE FUNDO DE TANQUE  

 
FONTE: Synergy-ndt (2020).              

             Para avaliação da integridade e danos das linhas de processo/tubulações, na 

podem ser utilizados PIG (Pipe Inspection Gauge) instrumentados com tecnologia 

MFL. Para BHAGI (2012, p.5), o forte magnetismo permanente dos PIG 

instrumentados quase saturam a parede da tubulação e o conjunto de sensores 

instalados ao longo da sua circunferência medem o fluxo magnético. Após o teste, as 

respostas dos sensores são armazenadas e analisadas no computador utilizando 

métodos avançados de processamento de sinais.  
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             Na maioria dos casos, os PIG instrumentados (magnéticos ou ultra-sônicos) 

são utilizados para verificar a existência de trincas ou perda de material por corrosão 

e são capazes de detectar e determinar as dimensões de pequenos defeitos como 

pites, informando também a sua localização (MAZZINI, 2009) 

             A FIGURA 74 ilustra um PIG instrumentado utilizado na empresa com 

tecnologia MFL para inspeção de linhas e dutos 

FIGURA 74 – PIG INSTRUMENTADO DO TIPO MFL 

 
FONTE: O autor (2019). 

             Adicionalmente com a técnica de MFL, pode ser utilizado também o Ensaio 

não Destrutivo de Emissão Acústica (EA).  

             Para SOARES e MOURA (2015, p.11), o princípio nesta técnica de inspeção 

consiste no crescimento de uma descontinuidade, provocado por um campo de 

tensão, que emitirá um sinal sonoro. A EA é capaz de detectar a propagação de 

descontinuidades internas ou que aflorem à superfície, de modo que as localizações 

das descontinuidades podem ser estimadas mediante os tempos de chegada dos 

sinais aos sensores.  

             Em resumo, neste tipo de ensaio não destrutivo a descontinuidade que produz 

seu próprio sinal e a EA detecta este movimento/atividade, conforme FIGURA 75. 

FIGURA 75 – CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO ACÚSTICA 

 
FONTE: Soares e Moura (2015). 
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             Na empresa em questão, a EA desse modo é utilizada prioritariamente para 

identificação de vazamentos de tubulações, mas também podem ser utilizadas para 

tanques de armazenamento. A FIGURA 76 representa os sensores instalados numa 

tubulação enterrada. 

 

FIGURA 76 – SENSORES INSTALADOS NA TUBULAÇÃO ENTERRADA 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

             Estes sensores são conectados a uma estação de trabalho para 

armazenamento, visualização e análise dos dados em tempo real. Na FIGURA 77 é 

possível visualizar a estação de trabalho, marca Physical Acoustics Corporation 

modelo DISP, e o software AEWIN utilizado na análise. 

 

FIGURA 77 – ESTAÇÃO DE TRABALHO DE EA E INTERFACE DO SOFTWARE 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

             Para testes de estanqueidade de tubulações, na empresa são realizados 

testes hidrostáticos que consistem na inserção de uma pressão na tubulação para 

avaliar possíveis vazamentos, na existência de vazamentos a pressão da tubulação 

tende a diminuir gradativamente. De acordo com a NBR 17505-3 (ABNT, 2013b), os 

ensaios devem ser efetuados hidrostaticamente com 150% de pressão máxima de 

trabalho ou pneumaticamente com 110% da pressão máxima de trabalho de modo 

que a pressão seja mantida por tempo suficiente para permitir uma inspeção visual e 

completa de todas as juntas e conexões. 
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(d) Sistema de proteção catódica para controle de corrosão 

 

             De modo a proteger as tubulações enterradas como por exemplo as de aço 

carbono, podem ser utilizadas técnicas de proteção contra corrosão, entre as 

proteções destaca-se o Sistema de Proteção Catódica (SPC).       

             Para NUNES e DUTRA (2011, p.56) a proteção catódica é um método de 

controle de corrosão para estruturas enterradas ou submersas e consiste em 

transformar a estrutura a proteger no catodo de uma célula eletroquímica ou 

eletrolítica. Há dois tipos de sistemas de proteção catódica, o de leitos galvânicos e o 

de corrente impressa. Ainda de acordo com NUNES e DUTRA (2011, p.80), os 

sistemas galvânicos apresentam limitações em aplicações com estruturas sujeitas a 

fortes correntes de interferências e quase não permitem regulagem da corrente 

elétrica ajustada.  

             Devido a estes fatores, na empresa é utilizado o SPC por corrente impressa 

devido à sua versatilidade de ajuste de potência, tensão e corrente elétrica, no qual a 

corrente elétrica é promovida por uma fonte externa de corrente contínua como um 

retificador e dispersada no eletrólito constituído de anodos inertes.  A FIGURA 78 

representa o princípio de funcionamento e disposição dos equipamentos. 

 

FIGURA 78 – SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA POR CORRENTE IMPRESSA  

 
FONTE: Modificado de Castinheiras (2019). 

 

             Na FIGURA 79 é mostrado um dos retificadores de proteção catódica utilizada 

na empresa juntamente com o condutor (polo negativo do retificador) conectado no 

ponto de afloramento (local no qual a tubulação torna-se aérea) da tubulação de aço 

carbono que possui trechos enterrados e necessitam de proteção. 
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FIGURA 79 – RETIFICADOR DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

             Para medições do potencial elétrico no solo é utilizada a semicélula (eletrodo 

de referência) de Cu/CuSO4 (Cobre/Sulfato de Cobre). A fim de evitar medições 

errôneas do real potencial elétrico, deve-se ter cuidado com a queda de tensão do 

solo que pode interferir no valor mostrado no multímetro conforme apresentado na 

FIGURA 80. 

 

FIGURA 80 – MEDIÇÃO DE POTENCIAL DO DUTO ENTERRADO   

 
FONTE: Modificado de Castinheiras (2019). 

 

             Para tal, a medição deve ser feita com todas as fontes de geração de corrente 

elétrica desligadas (Potencial OFF) de modo que o produto IR seja igual a zero e assim 

seja possível medir o potencial somente da tubulação enterrada. 
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             De acordo com a NBR 15589-1 (ABNT, 2016j), a estrutura de aço carbono 

estará protegida quando tiver potenciais elétricos entre -0,85 V e -1,2 V conforme 

mostrado na FIGURA 81. 

 

FIGURA 81 – FAIXA DE OPERAÇÃO DO POTENCIAL COM ELETRODO DE CU/CUSO4 

 
FONTE: Mazzini (2009). 

 

             Segundo MAZZINI (2009, p.51), potenciais elétricos mais negativos que este 

limite de – 1,20 V indica superproteção, não sendo recomendáveis pois podem causar 

o descolamento do revestimento pela liberação de hidrogênio na interface 

tubo/revestimento.     

  

(e) Detecção contínua de gás 

 

             Conforme abordado previamente, nestes terminais é comum a presença de 

gases e vapores inflamáveis em certas áreas, porém há a necessidade de atentar-se 

às proporções em que os mesmos são desprendidos para o ambiente. Há a 

possibilidade de o gás ser proveniente de uma emissão fugitiva e estar presente no 

ambiente sem o colaborador saber.  

             Desta forma, se forem realizados trabalhos a quente, o risco de explosão 

torna-se iminente. Com o propósito de identificar tais situações de risco, podem ser 

utilizados detectores de gás e chamas em locais estratégicos dentro da planta 

industrial. 

             A empresa Dräger possui equipamentos elétricos específicos para 

monitoramento contínuo de explosividade, podendo serem fixos ou portáteis. O 

modelo PIR 7000 da Dräger (2020a) por exemplo é um detector infravermelho à prova 

de explosão, para monitoração contínua de gases e vapores combustíveis. Este 

sensor possibilita indicação de falhas, advertências de obstrução do feixe, e ajustes 

de valores do LEL (Low Explosive Limit – Limite inferior de explosividade) conforme 

biblioteca de gases (metano, propano, etileno, etc.).  Na FIGURA 82 é apresentado o 

equipamento em questão. 
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FIGURA 82 – TRANSMISSOR ÓPTICO INFRAVERMELHO DRÄGER MODELO PIR 7000 

 
FONTE: Dräger (2020). 

 

             Para um alcance maior, podem ser utilizados detectores de gases e vapores 

fixos de visada/caminho aberto (open-path) estacionários. Esta solução é constituída 

por meio de um alinhamento de feixe de infravermelho entre o receptor e o emissor.  

             Segundo a GDS Corp (2020), os detectores open-path deste tipo são 

designados para detectar a presença de níveis de combustíveis de vapores 

provenientes de hidrocarbonetos em áreas abertas e em feixes lineares.  Na FIGURA 

83 é apresentado um exemplo. 

FIGURA 83 – DETECTOR DE GÁS DRÄGER MODELO PULSAR 7000 

 
FONTE: Dräger (2020). 

 

             Ainda de acordo com a GSD Corp (2020), tais detectores consistem numa 

fonte de infravermelho que transmitem um feixe focado de luz através da área a ser 

monitorada. O gás do hidrocarboneto que passa entre o transmissor e receptor 

interferem no feixe infravermelho e o detector avalia a queda de energia para 

determinar a proporção do gás presente no ambiente. 

             Podem ser utilizadas ambas as tecnologias para aumentar ainda mais a 

confiabilidade da planta industrial. Estes sistemas também podem ser integrados em 

um supervisório para identificação rápida de qual área está tendo emissões de gases 

em proporções perigosas. 
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4.3 ELABORAÇÃO DO GUIA E MEIO DE AVALIAÇÃO 

 

         Como meio de transmitir estas bases de conhecimento sobre os assuntos 

abordados na dissertação, foi desenvolvido um guia de boas-práticas para que 

colaboradores possam estudar e se conscientizar melhor sobre os riscos elétricos que 

podem culminar em explosões neste segmento de armazenamento de líquidos 

combustíveis.  

         O guia foi composto através de recortes dos conteúdos apresentados nos 

Capítulos 2 e 4, que englobam a revisão da literatura e o estudo de caso da empresa, 

além de informações complementares sobre os tipos de proteção Ex e Grau de 

Proteção (IP) de equipamentos. O guia de boas práticas pode ser consultado no 

APÊNDICE 2 (p.157). 

             Conforme apresentado anteriormente, o desenvolvimento da dissertação se 

baseia em análises quantitativas e qualitativas para mensurar o conhecimento, avaliar 

e conscientizar os colaboradores sobre os principais riscos observados. 

         Com o propósito de avaliar a contribuição do guia para a empresa, há a 

necessidade de mensurar o grau de compreensão que o guia proporciona para os 

colaboradores internos da empresa que já estão intimamente ligados ao processo e 

também para colaboradores externos à empresa ou com pouca experiência (recém-

admitidos na empresa) que estão sujeitos aos riscos em atmosferas explosivas.  

         Deste modo, a fim de mensurar o conhecimento advindo do guia optou-se 

pela elaboração de um meio de avaliação de desempenho acerca deste estudo de 

caso para verificar o desempenho e nível de compreensão que o trabalho 

proporcionou e ao final uma pesquisa de satisfação para verificar quais assuntos 

tiveram maior relevância, entre outros fatores. A avaliação de desempenho pode ser 

consultada no APÊNDICE 3 (p. 273). 

         É importante ressaltar que a avaliação de desempenho é baseada única e 

exclusivamente nos assuntos abordados no guia, de modo que não há a 

obrigatoriedade de conhecimentos prévios para a obtenção de um bom resultado, 

porém a leitura é mais acessível e recomendável para profissionais ligados à 

especialidade de elétrica tendo em vista que os assuntos abordados no presente 

trabalho tangem à esta natureza. 

             Na avaliação de desempenho, as questões foram divididas em quatro 

categorias conforme os assuntos apresentados previamente na revisão bibliográfica 
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e estudo de caso: atmosferas explosivas, eletricidade estática, sobreaquecimento de 

equipamentos e técnicas de prevenção de atmosferas explosivas acidentais.  

              A avaliação de desempenho é composta por 27 questões, sendo 25 questões 

de múltipla escolha de forma bem didáticas para maior fixação do conhecimento 

adquirido e também 2 questões discursivas para o colaborador explorar o uso da 

ferramenta de qualidade aplicada anteriormente.  

             Optou-se pela ênfase nas questões voltadas aos conceitos de atmosferas 

explosivas pois elas são as que possuem maior relevância dentro da empresa 

avaliada, principalmente no que tange às instalações elétricas Ex, isto se dá pelo fato 

dos colaboradores avaliados atuarem diretamente em instalações Ex. As questões 

dos demais assuntos são em menor quantidade tendo em vista que tais assuntos 

mesmo sendo pertinentes aos colaboradores avaliados, não fazem necessariamente 

parte de suas atividades rotineiras.  

             É importante ressaltar que a diferença na quantidade de questões para cada 

tópico não impacta a nota do colaborador como um todo, pois dentro de cada questão 

há diversos critérios a serem avaliados. Deste modo, o peso de cada questão é 

pulverizado pela vasta quantidade de itens de forma que o erro de uma única questão 

não influencie a média final. A FIGURA 84 ilustra a esquematização da avaliação. 

FIGURA 84 – ESQUEMATIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 
FONTE: O autor (2020). 

Assunto Questão
Quantidade 

de Critérios

Pontuação 

por critério

Peso 

total
Somatória

Peso por 

tópico

1 1 5,6% 5,6%
2 1 5,6% 5,6%
3 5 1,1% 5,6%
4 1 5,6% 5,6%
5 1 5,6% 5,6%
6 5 1,1% 5,6%
7 1 5,6% 5,6%
8 1 5,6% 5,6%
9 1 5,6% 5,6%

10 1 5,6% 5,6%
11 1 5,6% 5,6%
12 1 5,6% 5,6%
13 1 5,6% 5,6%
14 3 1,9% 5,6%
15 1 5,6% 5,6%
16 1 5,6% 5,6%
17 1 5,6% 5,6%
18 12 0,5% 5,6%
19 4 8,3% 33,3%
20 1 33,3% 33,3%
21 7 4,8% 33,3%
22 7 4,8% 33,3%
23 5 6,7% 33,3%
24 1 33,3% 33,3%
25 1 33,3% 33,3%
26 1 33,3% 33,3%
27 1 33,3% 33,3%

25%

25%

25%

25%

100%

100%

100%

100%

Atmosferas explosivas

Eletricidade estática

Sobreaquecimento

Prevenção de geração de 
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             A avaliação de desempenho pode contribuir servindo de métrica para verificar 

se o profissional está apto para atuar nas atmosferas explosivas a qual a empresa 

estudada está sujeita. Desta forma, a avaliação pode assumir o papel de um exame 

de qualificação de modo que caso o colaborador atinja um resultado satisfatório, 

constata-se que o mesmo está capacitado e ciente dos riscos deste ambiente ao ser 

possível diferenciar fatores que gerem ou não elos de fragilidade na planta industrial 

Ex. 

            Somado a isso, a avaliação de desempenho pode auxiliar na promoção de 

autoconhecimento dos colaboradores de modo que estes possam identificar em quais 

assunto precisam melhorar para se aperfeiçoar no seu campo de atuação e assim 

melhorar sua compreensão acerca do assunto avaliado.             

            A fim de mensurar se a avaliação de desempenho e como o trabalho 

(dissertação) trouxeram contribuições, foi elaborada também uma pesquisa de 

satisfação para análise dos feedbacks dos colaboradores que estão intimamente 

ligados às atividades em atmosferas explosivas. A pesquisa de satisfação aplicada 

pode ser visualizada no APÊNDICE 4 (p. 287).  

             Deste modo, espera-se que a aplicação da avaliação e da pesquisa possa 

impulsionar a motivação dos mesmos, permitindo ainda, o fornecimento de feedback 

para a tomada de decisões e consequentemente poder levar a empresa na busca por 

melhorias. 

 

4.4 APLICAÇÃO DO GUIA E AVALIAÇÃO 

 

         Para verificar o grau de compreensão dos colaboradores com relação aos 

assuntos abordados, foi primeiramente agendada uma reunião para apresentação dos 

principais objetivos e entrega do guia assim como também foi estipulado um prazo de 

duas semanas para que os colaboradores pudessem ler, estudar, avaliar e tirar 

eventuais dúvidas sobre o conteúdo proposto para a posterior avaliação de 

desempenho.  Na segunda reunião foi realizado um treinamento com duração de 2 

horas acerca dos assuntos abordados no guia para reforçar o conteúdo e em seguida 

aplicada a avaliação de desempenho individual. Para enriquecer a análise dos 

resultados, adotou-se o seguinte critério: 

 Os colaboradores da equipe interna (setor de manutenção) com mais de 1 ano de 

atuação na empresa realizaram a avaliação de desempenho sem consulta ao 
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material, tendo somente como base os estudos da apresentação e os 

conhecimentos prévios e experiências de campo; 

 Os colaboradores da equipe interna com menos de 1 ano de atuação na empresa 

bem como os colaboradores da equipe externa (terceiros e colaboradores de 

outros setores) tiveram acesso ao guia durante a execução da prova.  

         

A premissa destes critérios foi de verificar a eficácia que o guia proporcionaria aos 

colaboradores novos que trabalham diretamente com os riscos apresentados, mas 

que ainda não possuem um conhecimento mais desenvolvido para realizarem 

atividades sem a supervisão da equipe interna que já está mais desenvolvida e ciente 

dos riscos existentes no ambiente.  

       Caso os colaboradores da equipe externa e os recém-admitidos realizassem 

a avaliação sem acesso ao material (guia), a probabilidade da média deste grupo ser 

baixa seria elevada tendo em vista que os assuntos abordados tais como os conceitos 

de atmosferas explosivas são assuntos específicos e complexos.  

        Posteriormente foi agendada uma nova reunião para correção da avaliação 

que foi aplicada para que pudesse ser proporcionado uma discussão e reforço no 

conteúdo apresentado. Esta reunião proporcionou maior interação dos colaboradores 

para tirar dúvidas sobre determinado assunto tendo em vista que todas as questões 

foram analisadas e explicadas o motivo de cada alternativa estar correta ou incorreta.  

              Ao fim foi aplicada a pesquisa de satisfação internamente para verificação da 

eficácia e contribuições que o material proporcionou, assim como sugestão de 

melhorias, alternativas aos problemas apresentados e assuntos para trabalhos 

futuros. As análises das informações coletadas serão apresentadas e discutidas no 

capítulo seguinte. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

        A avaliação do desempenho e a pesquisa de satisfação foram realizadas com 

doze colaboradores, pois estes são colaboradores ligados diretamente com 

instalações elétricas, sendo 7 da equipe interna (do setor de manutenção) e 5 da 

equipe externa (4 colaboradores de empresa terceira de manutenção e 1 colaborador 

do setor de engenharia) conforme apresenta a FIGURA 85. 

 

FIGURA 85 – QUANTIDADE DE COLABORADORES POR EQUIPE 

 
FONTE: O autor (2020). 

              Entre os entrevistados, 4 dos 7 colaboradores da equipe interna realizaram 

os exames sem qualquer consulta ao material (guia) e os demais integrantes das 

equipes interna e externa (8 ao todo) realizaram com consulta ao material.  

             Com base nos dados coletados na pesquisa de satisfação é possível analisar 

o perfil dos entrevistados no qual observa-se que o grau de escolaridade do grupo 

possui uma alta diversificação, somada a uma predominância de colaboradores com 

uma base técnica.  Além disso, a faixa etária dos colaboradores também é 

diversificada, porém a maior parte deste grupo possui uma idade entre 31 a 40 anos 

conforme FIGURA 86.  

 
FIGURA 86 – PERFIL DOS COLABORADORES AVALIADOS  

 
FONTE: O autor (2020). 
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             Com relação ao tempo de atuação na função de elétrica e o tempo de atuação 

na empresa, isto é, na condição de prestação de serviços diretamente no ambiente 

do estudo de caso, é evidenciado que por mais que a maioria do grupo possua 

bastante experiência na função de técnico ou eletricista, há pouco tempo de vivência 

em ambientes com formação de atmosferas explosivas tendo em vista que é um 

segmento único. A FIGURA 87 apresenta estas nuances. 

 

FIGURA 87 – TEMPO DE ATUAÇÃO 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

       Conforme mencionado anteriormente, dentre os doze colaboradores, quatro 

colaboradores da equipe interna realizaram a avaliação sem consulta e oito 

colaboradores (sendo três internos e cinco externos) realizaram a avaliação com 

consulta ao material. A FIGURA 88 apresenta o resultado das equipes interna e 

externa de acordo com os assuntos abordados do trabalho. 

FIGURA 88 – COMPARATIVO DE DESEMPENHO DAS EQUIPES 

 
FONTE: O autor (2020). 
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       Com base na FIGURA 88, a equipe interna demonstrou um conhecimento 

satisfatório em quase todos os aspectos avaliados, principalmente no que diz respeito 

aos temas de sobreaquecimento e estática. Com relação ao resultado da equipe 

externa, que realizou a avaliação de desempenho com o guia, observou-se um 

resultado muito positivo também em quase todos os temas. Pode-se verificar que 

mesmo sem terem um treinamento prévio aprofundado ou vivência suficiente em 

campo, com o material a equipe externa conseguiu obter uma pontuação geral 

satisfatória já que pontuação obtida foi acima de 70%.  

       Complementarmente, ainda na FIGURA 88 observa-se que a equipe externa 

conseguiu obter uma pontuação maior em relação à equipe interna no quesito de 

atmosferas explosivas, com um acréscimo de 4 pontos percentuais. A realização da 

prova por parte de quatro dos sete colaboradores internos sem a consulta juntamente 

com a consulta plena dos demais participantes contribuíram para o resultado final. 

Logo, com o auxílio do material, a equipe externa conseguiu um resultado excelente, 

superando a equipe da empresa neste tema. 

       Com relação aos demais assuntos, a equipe interna superou a equipe externa 

tendo em vista que a equipe interna está mais exposta às atividades dentro da 

empresa no qual os riscos foram abordados. Logo pela experiência de campo a equipe 

interna já possuía uma base de conhecimento mais consolidada para agir na 

identificação, controle e mitigação de tais riscos de modo que a equipe interna 

apresentou um resultado geral melhor que a equipe externa. 

       Em relação às questões aplicadas, avaliou-se também a média de acerto em 

cada questão, a análise neste caso considerou a média de todo o grupo amostral, isto 

é, a média combinada da equipe interna e externa conforme FIGURA 89. 

FIGURA 89 – MÉDIA DE ACERTO POR QUESTÃO 

 
FONTE: O autor (2020). 
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       Com base na FIGURA 89, observa-se que a média de acertos foi alta, 

principalmente no tema de sobreaquecimentos de equipamentos e de eletricidade 

estática. Estes resultados comprovam que nestas categorias as equipes avaliadas 

possuem maior domínio sobre o assunto tendo em vista que sobreaquecimentos e 

eletricidade estática são aspectos não ligados somente ao tema atmosferas 

explosivas, mas em instalações elétricas de forma geral. Todavia, o tema de 

prevenção de atmosferas explosivas acidentais acabou tendo um resultado menor 

pois a equipe externa não teve uma performance igual ou superior da equipe interna, 

de modo que a média do grupo amostral acabou sendo impactado negativamente 

neste assunto. 

       Ao analisar as questões com taxa de acerto inferior a 70%, destacam-se as 

questões 4, 9, e 11 relacionados ao tema de atmosferas explosivas e as questões 25, 

26 e 27 relacionado ao tema de prevenção de geração atmosferas explosivas 

acidentais. 

       No que concerne às questões voltadas ao tema de atmosferas explosivas, a 

questão 4 tratava de exemplos de descaracterização de equipamentos Ex, a questão 

9 referente à identificação e emprego de um equipamento com base na sua marcação 

Ex, e a questão 11 acerca da utilização e restrições quanto ao uso da unidade 

seladora. No que diz respeito ao tema de prevenção de atmosferas explosivas, houve 

um resultado abaixo da média em todas as três questões pela equipe externa, que 

acabou resultando na baixa média do grupo amostral. Isso se deu pelo fato da equipe 

externa não ter experiência ou conhecimentos prévios nestas áreas tendo em vista 

seu pouco tempo de atuação na empresa estudo de caso e pelas suas funções 

atribuídas (eletricistas e técnicos de manutenção) não terem relação direta com os 

assuntos abordados. 

     Observa-se uma oportunidade de melhoria tanto no material proposto (guia) 

quanto na apresentação deste tema para as equipes externas que devido à falta de 

experiência na área e conhecimento dos assuntos acabaram tendo um desempenho 

menor. 

       Com relação aos resultados de caráter qualitativo, a pesquisa de satisfação 

proporcionou a identificação de quais assuntos foram de maior importância ou 

preferência dos técnicos. A FIGURA 90 apresenta qual o risco de maior gravidade 

avaliado dentro da empresa em questão. 
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 FIGURA 90 – MAIOR RISCO AVALIADO (GRAVIDADE) NA EMPRESA 

 
FONTE: O autor (2020). 

       Com base na FIGURA 90, pode-se verificar a convergência da opinião das 

equipes, no qual a descaracterização dos equipamentos é classificada como a de 

maior risco (maior gravidade) na planta industrial avaliada. Pode-se ter a impressão 

que os demais itens não sejam tão graves, mas isso se justifica pelo fato da empresa 

já ter bem consolidadas as soluções dos demais temas, principalmente no que 

concerne ao controle de eletricidade estática e sobreaquecimento. 

        Em termos de importância/relevância, a descaracterização também foi a mais 

votada, pois a montagem incorreta nas instalações Ex ou a falta de cuidados especiais 

pode comprometer toda a segurança do ambiente. A FIGURA 91 ilustra este resultado. 

FIGURA 91 – RISCO DE MAIOR RELEVÂNCIA NA EMPRESA 

 
FONTE: O autor (2020). 

        Em termos de frequência, teve uma polaridade de opiniões, pois metade dos 

colaboradores considerou o sobreaquecimento como o mais reincidente. Em 



139 

  

contrapartida, a falta de capacitação e a descaracterização também obtiveram uma 

pontuação equivalente pois também foram considerados como de alta incidência na 

empresa avaliada. A FIGURA 92 ilustra o resultado desta votação. 

FIGURA 92 – RISCO DE MAIOR INCIDÊNCIA NA EMPRESA 

 
FONTE: O autor (2020). 

        No que concerne a maior causa dos riscos que estão presentes na empresa 

avaliada, tem-se a predominância da falta de inspeções e supervisão das equipes 

externas conforme apresentado na FIGURA 93. 

FIGURA 93 – MAIOR CAUSA DOS RISCOS AVALIADOS NA EMPRESA 

 
FONTE: O autor (2020). 

        Com base na FIGURA 93, embora a equipe interna possua qualificação 

técnica para atuar em instalações elétricas Ex, a mesma não consegue acompanhar 

as equipes externas pelo fato do quadro de funcionários ser muito enxuto. Tais fatores 

fazem com que as equipes externas trabalhem sem o acompanhamento integral num 

determinado serviço, e deste modo as incertezas podem culminar em instalações e 

procedimentos incorretos para àquela atividade.  

        Além disso observa-se que a segunda maior causa são advindos de erros 

operacionais, que conforme apresentado anteriormente podem culminar no risco de 
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acúmulo de eletricidade estática, sobreaquecimentos, transbordos de combustível, 

entre outros. Em adição, a causa também engloba a falta de procedimentos, sejam 

eles operacionais ou de instalação/montagem/manutenção, pois se houvesse uma 

instrução mais clara e objetiva, contribuiria para a melhoria de processo ao eliminar 

dúvidas e também padronizar atividades. 

             No que diz respeito à empresa avaliada, para início de qualquer atividade 

deve ser realizada uma integração, seja para colaboradores internos quanto para 

externos (terceiros). Nessa integração são repassadas as principais regras, cuidados 

e informações básicas sobre o terminal em questão. Porém observa-se que as 

mesmas não são muito efetivas pois não são abordados os temas discutidos no 

presente trabalho ou outros riscos atrelados à empresa em si. Além disso, observa-se 

que a falta de um exame de qualificação para avaliar se o colaborador está apto a 

realizar os serviços em tais ambientes, faz com que colaboradores sem pré-conceitos 

sobre os riscos acabem criando pontos de fragilidade na instalação.  

             Dessa forma, foi realizada uma pesquisa para avaliar se o tema voltado para 

descaracterização de equipamentos elétricos Ex deveria ser incorporado na 

integração de novos funcionários que atuarão na montagem/instalação de tais 

equipamentos. Observou-se que as equipes em unanimidade concordam que o tema 

descaracterização de equipamentos elétricos Ex deveria ser parte constituinte da 

integração de novos colaboradores que atuam nesta área, para transmitir 

conhecimento aos novos integrantes não possuam conhecimentos prévios e aos que 

já trabalharam na área possam relembrar conceitos por exemplo.  

            Embora nem todos os membros das equipes concordem sobre a aplicação de 

uma avaliação de desempenho ao final da integração, a grande maioria recomenda 

esta prática tendo em vista que seria uma maneira eficaz de avaliar se os novos 

colaboradores estão aptos a realizarem atividades dentro do terminal. A FIGURA 94 

ilustra o resultado desta pesquisa. 
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FIGURA 94 – INCORPORAÇÃO DO TEMA DESCARACTERIZAÇÃO NA INTEGRAÇÃO 

 
FONTE: O autor (2020). 

       Em referência ao grau de satisfação de cada assunto abordado no trabalho, 

tem-se opiniões positivas das equipes internas e externas quase que de maneira 

unanime conforme FIGURA 95. 

FIGURA 95 – GRAU DE SATISFAÇÃO ACERCA DOS ASSUNTOS ABORDADOS 

 
FONTE: O autor (2020) 

             Embasado na opinião do grupo avaliado, constatou-se que o guia que foi 

desenvolvido, com base na dissertação, seria útil não somente para a equipe de 

manutenção, mas também para demais setores e inclusive demais empresas deste 

segmento conforme ilustrado pela FIGURA 96. 
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FIGURA 96 – RESULTADO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO GUIA 

 
FONTE: O autor (2020). 

             Em relação ao grau de satisfação de modo geral, incluindo tanto o documento 

(guia) e sua apresentação às equipes, obteve-se um resultado bem positivo conforme 

FIGURA 97. 

 

FIGURA 97 – GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL SOBRE O GUIA 

 
FONTE: O autor (2020). 

             No que concerne aos assuntos que os colaboradores gostariam que fossem 

mais abordados, destacam-se técnicas de prevenção de formação de atmosferas 

explosivas e sobre o tema de sobreaquecimento de equipamentos. Entretanto, os 

assuntos mais votados foram relacionados a instalações, inspeções e tipos de 

proteção Ex conforme FIGURA 98.  
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FIGURA 98 – ASSUNTOS MAIS VOTADOS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 
FONTE: O autor (2020). 

        Isto se dá pelo fato das equipes estarem diretamente ligadas à montagens e 

manutenções em tais ambientes, de modo que a prestação de serviços para controle 

e mitigação de riscos provenientes de prevenção de atmosferas acidentais ou 

sobreaquecimentos dependem majoritariamente de empresas especializadas naquele 

determinado assunto. 

       Deste modo observa-se que as equipes buscam maior qualificação técnica no 

que concerne à sua área de atuação e atribuições ao mesmo tempo em que desejam 

conhecer sobre outras técnicas que são aplicadas e que não necessariamente fazem 

parte das suas atividades corriqueiras dentro da empresa. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

        A dissertação de mestrado teve como objetivo compreender e avaliar os 

principais riscos que podem levar a explosão em terminais de armazenamento de 

líquidos combustíveis. Para tal, esta análise apoiou-se numa análise em campo de 

uma empresa do ramo. 

       A fim de mensurar se houve uma melhora significativa na percepção e 

compreensão dos riscos tal como suas possíveis soluções, a dissertação subsidiou a 

elaboração de um guia com base nos assuntos abordados nesta, sendo aplicada 

diretamente às equipes internas e externas. 

      O guia gerou resultados positivos, no qual tanto a equipe interna quanto a 

equipe externa obtiveram resultados positivos, com as suas contribuições 

demonstradas junto à empresa tendo em vista que em posse deste documento de 

consulta, a equipe externa (todos os 5 colaboradores) e parte da equipe interna (3 dos 

7 colaboradores) conseguiram alcançar uma pontuação acima de 70% de modo geral 

mesmo sem ter uma base de conhecimento prévio de todos os temas abordados 

levando em consideração que tais assuntos não fazem necessariamente parte de 

suas atividades regulares. 

     No que concerne ao tema de atmosferas explosivas, os resultados quantitativos 

reforçaram uma maior importância desta abordagem sob a perspectiva dos 

entrevistados ao classificar este tema como mais incidente, mais grave e mais 

relevante dentre os demais assuntos. Em adição, o desempenho mensurado pela 

avaliação reflete que o conteúdo foi bem compreendido tendo em vista que o resultado 

da equipe interna foi de 82% e da equipe externa 86%. 

      Observou-se que o tema de prevenção de atmosferas explosivas acidentais 

não teve um resultado próximo aos demais temas, desta forma há oportunidades de 

melhoria no conteúdo proposto, tanto no guia como também na apresentação sob 

forma de treinamento no qual deve ser dedicado um tempo maior para esta 

abordagem tendo em vista que os assuntos abordados não fazem parte das atividades 

principais do grupo amostral. Somado a isso, a inserção de mais questões objetivas 

relacionados a este tema podem contribuir de modo que o erro de uma questão não 

influencie tanto a média tendo em vista que o peso das questões ficará mais diluído. 

      Conclui-se nestas circunstâncias que a dissertação ao se propor a apresentar 

diversos riscos e meios de mitiga-los gerando assim um conteúdo relevante, 
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conseguiu também sintetizar bem todas as informações de forma clara e objetiva para 

que os profissionais ligados a ambientes propensos à formação de atmosferas 

explosivas possam buscar soluções para os problemas discutidos e a partir deles criar 

materiais de apoio tanto para a própria empresa quanto para profissionais externas à 

ela. Deste modo, a dissertação trouxe contribuições dentro da empresa do estudo de 

caso ao propor soluções internas visando a segurança vinculados aos processos e 

procedimentos, bem como por meio de qualificações técnicas para preparar estes 

profissionais a analisarem os riscos abordados sob diferentes perspectivas. 

        Para trabalhos futuros, as equipes entrevistadas com base na pesquisa de 

satisfação sugeriram uma abordagem mais aprofundada sobre instalações (outras 

formas e exemplos de instalação), inspeções (exemplificar os itens checados em cada 

inspeção) e tipos de proteção Ex (detalhar mais e exemplificar demais proteções), 

assim como demais técnicas complementares às apresentadas anteriormente. Como 

tratam-se de temas diversos e que empregam tecnologias e inovações bem distintos, 

seria interessante realizar trabalhos e pesquisas focadas em cada uma destas 

soluções individualmente. 

        Em adição a trabalhos futuros, são válidas também pesquisa relacionadas ao 

SPDA em atmosferas explosivas, no qual podem ser explanadas as nuances dos 

projetos assim como os cuidados que deve-se ter para melhorar a efetividade do 

sistema, visando a segurança dos colaboradores assim como atendimento às normas 

vigentes (NBR 5419 e relacionadas). 
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APÊNDICE 1 – Normas aplicáveis pela ANP 
 

        Segundo a ANP (2016), para terminais de armazenamento e movimentação 

de produtos líquidos combustíveis, as normas aplicáveis neste segmento são 

apresentadas na TABELA 1 e TABELA 2.  

 

TABELA 1 - PRINCIPAIS NORMAS EXIGIDAS PELA ANP 

Tipo / Descrição Norma/Regulamento 

Lei do Petróleo Lei nº9.478, 06/08/1997 

Legislação / Lei dos Portos Lei nº12.815 

Legislação / Armazém Geral Decreto nº1.102 (21/11/1903 

Regras para Livre acesso a Terceiros Resolução ANP nº251/2000 

Regras para outorga de Autorização de Construção 

e Operação de Terminais 
Resolução ANP nº52/2015 

Adoção da Norma NBR 17505 para concessão de 

Autorização de Terminais 
Resolução ANP nº30/2006 

Declaração de Utilidade Pública das áreas 

necessárias à implantação de Terminais 
Resolução ANP nº44/2011 

Envio de dados de movimentação de produtos para 

a ANP 
Resolução ANP nº17/2004 e nº729/2018 

Comunicação de Incidentes e Acidentes Resolução ANP nº44/2009 

Segurança Operacional de Dutos Terrestres Resolução ANP nº6/2011 

FONTE: Modificado de ANP (2016) 
 

TABELA 2 – PRINCIPAIS NORMAS TÉCNICAS EXIGIDAS PELA ANP 

Norma/Regulamento 

Norma ABNT NBR 17.505 – Armazenamento de Líquidos inflamáveis e combustíveis 

Norma ABNT NBR 7.821 – Armazenamento de Líquidos inflamáveis e combustíveis – Tanques soldados 

para armazenamento de petróleo, derivados e líquido em geral 

Norma ABNT 15.280 – Duto Terrestre Parte 1 – Projeto; Parte 2 – Construção e Montagem 

Norma Regulamentadora 20 (NR-20) – Segurança e Saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis 

Norma ASME B31.3 – Process Piping 

Norma ASME B31.4 – Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and Other Liquids, The 

American Society of Mechanical Engineers 

Norma ASME Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC), Code Section VIIII 

Norma API 650 – Welded Steel Tanks for Oil Storage 

Norma API 653 – Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction 

Norma API 2000 – Venting Atmospheric and Pressure Storage Tanks: Non refrigerated and Refrigerated 

Norma API 620 – Design and Construction of Large Welded Low Pressure Storage Tanks 

FONTE: Modificado de ANP (2016) 
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       Entre as normas citadas, a que possui maior abrangência nacional é a ABNT 

NBR 17.505 – Armazenamento de Líquidos inflamáveis e combustíveis.  Em conjunto 

com a NR-20, esta norma técnica torna-se essencial para empresas de 

armazenamento de líquidos combustíveis e é dividida em 7 partes que variam desde 

conceitos básicos até condições para operação e armazenamento de tais líquidos 

conforme ilustrado na FIGURA 1. 

 

FIGURA 1 – DEFINIÇÕES DA ABNT NBR 17.505 

         

 
FONTE: Modificado de NBR 17505-1 (ABNT, 2013a). 
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APÊNDICE 2 – Guia de boas práticas 
 

 

 

 

GUIA DE BOAS-PRÁTICAS ELÉTRICAS EM 

TERMINAIS DE ARMAZENAMENTO DE 

COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS 
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CONCEITOS BÁSICOS 

 

PROPRIEDADE DOS COMBUSTÍVEIS E DO FOGO 

Segundo SILVA e JÚNIOR (2018, p. 2), para a ocorrência de uma explosão três 

elementos devem estar presentes, sendo eles o Comburente, Combustível e Centelha 

(calor). Desse modo destacam-se 3 elementos para iniciar a combustão: combustível, 

comburente e energia. A união destes elementos forma o triângulo do fogo, a sua formação 

é representada conforme FIGURA 1. 

FIGURA 1- TRIÂNGULO DO FOGO 

 

FONTE: SIEBERT (2019) 

 

Para complementar a análise, CHIERIGHINI (2019) cita que foi necessário incluir um 

quarto fator, a reação em cadeia. Logo, CRUZ (2012) destaca os quatro elementos para 

formação do fogo: 

• Calor – é o elemento que serve para dar início e manter a combustão e é oriundo 

de uma fonte de ignição externa (energia de ativação); 

• Comburente – é o elemento associado quimicamente ao combustível que o faz 

entrar em processo de combustão, o elemento comumente citado é o oxigênio; 

• Combustível – é o elemento propício de entrar em combustão, visto que serve de 

propagação do fogo, no qual as suas ligações carbono-carbono são rompidas para 

formação do dióxido de carbono (substância inflamável); 

• Reação em cadeia – fator que torna o processo autossustentável, onde o calor 

proveniente da combustão entra em contato com o combustível que se combina com o 

comburente, gerando mais calor e retomando o ciclo. 

 

 



159 

  

Ainda segundo CRUZ (2012), as combinações destes quatro elementos compõem o 

chamado Tetraedro do Fogo conforme FIGURA 2. 

FIGURA 2 - TETRAEDRO DO FOGO 

 
FONTE: Corpo de Bombeiros Militar – Governo do Espírito Santo (2016) 

 

Segundo JORDÃO (2002), o simples fato de haver uma mistura de vapor e ar acima da 

superfície do líquido não caracteriza a mistura como inflamável. Somente quando a 

temperatura ambiente se torna suficientemente alta que o líquido desenvolve uma 

quantidade de vapores que apresentam riscos. 

Logo na ausência de qualquer um destes elementos não há o desenvolvimento do fogo. 

A isolação de qualquer um destes quatro elementos é possível a prevenção do risco da 

reação em cadeia e possível explosão/deflagração garantindo assim segurança nos 

processos. A FIGURA 3 ilustra como ocorre o processo de detonação. 

FIGURA 3 – PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DA DETONAÇÃO 

 
FONTE: Project Explo (2019). 
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JORDÃO (2018, p. 78) define deflagração como uma explosão com a mistura à pressão 

atmosférica ou próxima desta, enquanto na detonação a mistura está comprimida 

resultando num aumento da velocidade de propagação, numa deflagração a mistura 

inflamável queima de modo lento. 

Geralmente durante os processos industriais as variáveis de risco são inerentes a este 

e não podem ser retiradas com facilidade, como é o exemplo do oxigênio presente na 

atmosfera e também o combustível em questão. Desta maneira torna-se mais viável a 

retirada da fonte de ignição e calor, esta que constitui um dos maiores riscos dentro destas 

atmosferas explosivas. 

Para tal, destaca-se a Norma Regulamentadora 20 (NR-20) que trata de segurança e 

saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis, logo é uma das NR que possuem maior 

relevância ao estabelecer requisitos mínimos no que tange à segurança nas operações 

com tais substâncias. 

Os combustíveis líquidos são na sua maioria derivados do petróleo, e chamados 

hidrocarbonetos. 

A volatilidade é uma propriedade importante pois define com que facilidade os 

líquidos liberam vapores, por isso quanto mais volátil for o líquido, maior a possibilidade 

de haver formação do fogo ou explosão. São considerados líquidos voláteis aqueles que 

liberam vapores a temperaturas inferiores a 20º C. (PMESP; CCB, 2006) 

Segundo ANJOS (2017), em relação ao combustível, certas propriedades interferem na 

ocorrência de uma combustão, tendo influências diretas nos critérios de grau de risco e 

classificação das áreas.  Estas propriedades serão tratadas nos tópicos seguintes. 

 

PRESSÃO DE VAPOR 

Para JORDÃO (2002) a pressão de vapor de um líquido é definida como o esforço das 

moléculas do líquido para ganhar espaço sobre a superfície do líquido. Quando o líquido 

é aquecido as moléculas se movimentam mais e isso causa um aumento na pressão de 

vapor do líquido, de modo que quando a pressão de vapor supera a do líquido, o líquido 

libera moléculas mais rapidamente. A taxa de evaporação dos líquidos é diretamente 

proporcional ao seu aquecimento, caracterizando como uma propriedade intrínseca do 

líquido, no qual é possível determinar o seu respectivo ponto de fulgor e combustão. 

(CBMES, 2016) 
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PONTO DE FULGOR 

O CBMGO (2016) caracteriza Ponto de Fulgor como sendo a temperatura mínima em 

que um combustível desprende vapores em quantidades suficientes para que se inflamem 

caso estejam na presença de uma fonte externa de calor, contudo nesta temperatura a 

chama não possui energia para manter-se após a retirada da fonte de calor. Para JORDÃO 

(2002), isso ocorre pelo fato da quantidade de vapor não ser suficiente para manter uma 

combustão contínua tendo em vista que somente uma pequena quantidade de vapor pode 

ser inflamada na forma de uma rápida chama (“flash”).  

 

PONTO DE COMBUSTÃO 

ANJOS (2017) explica que esta é a temperatura mínima necessária para que o 

combustível desprenda gases ou vapores inflamáveis que combinados com o oxigênio do 

ar e ao entrar em contato com uma chama se inflame. Mesmo ao retirar a chama, o fogo 

não se apaga, pois, esta temperatura por si só gera do próprio combustível vapores e gases 

suficientes para manter o fogo. Segundo o CBMES (2016), este ponto é onde se atinge a 

reação em cadeia no qual o calor da queima dos vapores é suficiente para causar a 

liberação de mais vapor em quantidade capaz de sustentar a combustão. 

 

TEMPERATURA DE IGNIÇÃO 

A temperatura de ignição de uma substância pode ser considerada o ápice de 

temperatura de determinado material combustível. É o momento em que os gases que são 

desprendidos dos combustíveis entram em combustão apenas pelo contato com o 

comburente (oxigênio) presente no ar, independentemente de qualquer fonte de calor, é 

nesta situação em que surge o incêndio. Para exemplificar, na TABELA 1 são apresentados 

os pontos de fulgor, combustão e ignição de alguns combustíveis. 

TABELA 1 – PONTOS DE FULGOR, COMBUSTÃO E IGNIÇÃO 

Combustível 
Ponto de 

Fulgor 

Ponto de 

Combustão 

Ponto de 

Ignição 

Éter -40°C -37°C 160°C 

Álcool 12,8°C 15,8°C 371°C 

Gasolina -42,8°C -39,8°C 257,2°C 

FONTE: Adaptado de ENGENHARIA SAFETY (2017) 
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Quando há uma mistura inflamável dentro da faixa de inflamabilidade, uma fonte fone 

de ignição pode gerar uma explosão. Entretanto, a explosão pode ocorrer sem a presença 

da fonte de ignição, para isso basta que a mistura inflamável entre em contato com uma 

superfície superior à temperatura de autoignição do líquido em questão. Na FIGURA 4, é 

apresentado um breve resumo das situações mencionadas anteriormente. 

 

FIGURA 4 – DEMONSTRAÇÃO DE PONTOS DE FULGOR, COMBUSTÃO E IGNIÇÃO 

 
FONTE: Adaptado de Corpo de Bombeiros Militar – Governo do Espírito Santo (2016) 

 

DENSIDADE 

Tendo como referência a densidade da água igual a 1, no qual indica que 1 litro possui 

1 quilograma de massa, classifica-se os demais líquidos como leves ou pesados. No caso 

da maioria dos líquidos inflamáveis, estes são mais leves que a água e por consequência, 

flutuam sobre a superfície desta. Caso a densidade do gás seja menor que a do ar, o gás 

tende a subir e dissipar-se. Porém, se a densidade do gás for maior, o gás permanece 

próximo ao solo e desloca-se na direção do vento, contornando o terreno. (PMESP CCB, 

2006) 

Deste modo, segundo o CBMGO (2016), deve-se considerar a densidade dos gases 

combustíveis, se o gás é mais denso, tende a se acumular nos contornos do terreno e, se 

ele for menos denso, tende a se dissipar, oferecendo neste caso um menor potencial 

ofensivo em casos de locais livres e abertos. 
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LIMITE DE INFLAMABILIDADE 

          De acordo com a NBR 17505-1 (ABNT, 2013a), limite de inflamabilidade é definido 

como a faixa de concentração de um gás ou vapor em que pode ocorrer combustão ou 

explosão na presença de uma fonte de ignição. Estes limites determinam a faixa de 

concentração no ar de gás ou vapor expressada em percentual volumétrico, que tornam a 

mistura inflamável.  

            Para o CBMES (2016), a máxima proporção de gás ou vapor no ar que torna a 

mistura explosiva é denominada de Limite Superior de Explosividade/Inflamabilidade 

(LSE/LSI) e a mínima proporção é denominada Limite Inferior de 

Explosividade/Inflamabilidade (LIE/LII). Há uma faixa limitada pelo LIE e LSE na qual 

ocorre a combustão da mistura inflamável.  

           De acordo com CRUZ (2012), a concentração de vapores inflamáveis a partir da qual 

não ocorre mais a ignição devido à quantidade insuficiente de oxigênio é dita como LSI.  

Em resumo tem-se que o LSE é descrito uma mistura rica pois existe muito combustível e 

pouco ar, já o LIE é considerado uma mistura pobre pois existe muito ar e pouco 

combustível. A FIGURA 5 ilustra estes cenários. 

 

FIGURA 5 – LIMITES DE INFLAMABILIDADE 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

             O acetileno por exemplo possui um LIE de 2% e um LSI de 85% o que o torna um 

gás extremamente perigoso tendo em vista que a sua faixa de inflamabilidade é ampla. 

Este gás juntamente com o hidrogênio faz parte de um grupo de gases com o maior 

potencial de risco dentro de atmosferas explosivas, que serão abordados na sequência.  
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ELETRICIDADE ESTÁTICA 

De acordo com BRITON (1999), a eletricidade estática é o termo atribuído para 

definir o fenômeno físico associado ao acúmulo de cargas elétricas e aumenta à medida 

em que ocorre o desequilíbrio de cargas positivas ou negativas em um material. 

          Segundo BULGARELLI (2019a), a possibilidade de risco de ignições atrelados à 

geração ou o acúmulo de eletricidade estática ocorre com frequência em instalações 

industriais contendo atmosferas explosivas devido a diversos fatores tais como 

movimentação de fluídos, a existência inadvertida de condutores isolados ou utilização de 

materiais não metálicos ou não condutivos em áreas classificadas, associados a falhas nos 

sistemas de equipotencialização ou de aterramento. 

             Para BULGARELLI (2018, p. 234), podem ser citados como exemplos de riscos 

causados pela geração ou pelo acúmulo de cargas eletrostáticas em áreas classificadas: 

 Choque eletrostático em combinação com outros riscos de geração de fontes de 

ignição, tais como quedas, impactos ou separação de objetos; 

 Ignição de atmosferas explosivas contendo gases inflamáveis ou poeiras 

combustíveis e; 

 Danos a componentes eletrônicos. 

             Segundo BULGARELLI (2019b), no caso dos materiais serem condutivos, ocorre a 

recombinação das cargas eletrostáticas e nenhuma quantidade relevante de carga 

eletrostática se acumula nos materiais após a separação. 

             De acordo com o ISGOTT (2006), se um dos materiais que retêm a carga é de baixa 

condutividade elétrica, o processo de recombinação e neutralização fica dificultado, o que 

culmina no acúmulo de cargas positivas e negativas entre os dois materiais. Caso essa 

diferença de potencial (ddp) atinja valores altos, o campo elétrico se tornará muito forte 

a ponto da resistência elétrica do material isolante ser superada e ocorrer descargas 

elétricas para a dissipação desta energia que se acumulou no processo. Dependendo da 

intensidade da ddp a descarga elétrica pode resultar em centelhas, faíscas e choque 

elétrico de modo a comprometer a segurança dos colaboradores.   A FIGURA 6 define 

como ocorre o acúmulo de carga. 
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FIGURA 6 – MODELO BÁSICO SOBRE ACUMULO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA 

 
FONTE: Newson Gale (2020). 

 

             Com base na FIGURA 6, tem-se as seguintes variáveis: 

 “IC” refere-se a corrente da carga, que pode ser um líquido eletrostaticamente 

carregado que está em contato direto com o objeto “C1”; 

  “C1” é o objeto sendo carregado, pode ser um caminhão-tanque ou um tambor por 

exemplo; 

 “C2” representa a terra ou o objeto em contado direto ao aterramento; 

 “R” representa a resistência elétrica entre o objeto carregado e o aterramento. 

    

             O objeto “C1” está isolado da terra e este isolamento impõe uma alta resistência 

“R”. Caso “C1” estivesse diretamente conectado à terra, a massa geral do aterramento teria 

capacidade de equilibrar as cargas elétricas e resultaria na ausência de tensão neste 

objeto. Logo se a resistência for alta, esta impedirá o fluxo de carga à terra e a carga se 

acumulará rapidamente em “C1”, e consequentemente a tensão irá crescer 

gradativamente. A equação (1) representa este fenômeno. 

𝑉 =  
𝑄

𝐶
 (1) 

 

onde: 

𝑉 = Tensão elétrica, em volts 

𝑄 = Quantidade total de carga elétrica, em coulombs 

𝐶 = Capacitância do objeto, em farad 
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        BULGARELLI (2019b) exemplifica alguns equipamentos instalados em atmosferas 

explosivas sobre os quais existe a preocupação sobre risco de ignição devido à geração ou 

acúmulo de cargas eletrostáticas: 

 Tanques de armazenamento; 

 Caminhões-tanque e Vagões; 

 Correias transportadoras, esteiras ou pontes rolantes; 

 Contêineres ou equipamentos de processo ou tubulações fabricadas com 

materiais não metálicos (isolantes ou não condutivos); 

 Mangueiras fabricadas com materiais não condutivos; 

 Equipamentos para transporte pneumático no geral. 

         Conforme apresentado anteriormente, o acúmulo de cargas elétricas é causado 

pelo aumento súbito da capacitância e pode estar presente em várias situações como por 

exemplo: 

 Em caminhões tanque – pneus de borracha; 

 Vagões tanque – graxa, amortecedores de vibração (isolando o tanque dos 

trilhos); 

 Tubulações – selos de borracha ou plásticos, amortecedores de vibração ou juntas 

de vedação; 

 Tambores portáteis – revestimento de proteção, o depósito de produtos, 

ferrugem; 

 Pessoas – solas de calçado. 

 

             BULGARELLI (2019b) cita que inclusive peças de vestuário fabricadas em nylon 

que são removidas do corpo também são capazes de gerar cargas eletrostáticas em um 

nível de potencial suficiente para causar a ignição de gases inflamáveis, com registros 

históricos de ocorrências deste tipo de fonte de ignição. Para fins de comparação, a 

TABELA 2 apresenta a capacitância de alguns objetos 
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TABELA 2 – LISTA DE CAPACITÂNCIA MÉDIA DE OBJETOS 

Objeto Capacitância 

Caminhões Acima de 1000 pF 

Corpo Humano 100 a 200 pF 

Recipientes Pequenos 10 a 100 pF 

Recipientes Médios 50 a 300 pF 

Equipamentos de Fábrica 100 a 1000 pF 

FONTE: Modificado de NEWSON GALE (2020) 

 

        BULGARELLI (2019b) explica que o potencial gerado nos objetos pode alcançar 

tensões elétricas na ordem de kV, e assim contribuir para o surgimento de fontes de 

ignição e centelhas. De acordo com a NEWSON GALE (2020), são nestes cenários em que 

este aumento súbito de tensão do objeto carregado oferece um risco de ignição estática 

devido ao fato das centelhas estáticas serem causadas pela rápida ionização do ambiente 

entre o objeto carregado e objetos que estão numa tensão inferior. No momento em que 

esta tensão atinge um nível crítico, ocorre a ruptura elétrica do meio presente no espaço 

entre o objeto carregado e o objeto descarregado por meio de uma centelha. 

        A NBR 17505-1 (ABNT, 2013a) define como ruptura dielétrica de um meio a 

tensão elétrica mínima medida em volts por metro de espessura, necessária para causar 

uma centelha através de um material mantido entre eletrodos que produzem um campo 

elétrico. É possível calcular a energia total de descarga com base na tensão elétrica (V) do 

objeto e de sua capacitância por meio da equação (2) representa este fenômeno:  

𝐸 =  
1

2
 × 𝐶 × 𝑉2 (2) 

 

onde: 

         𝐸= Energia de centelha (descarga elétrica), em joules 

         𝑉=Tensão elétrica, em volts 

         C= Capacitância do objeto, em farad 
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             Para exemplificar com base nas Equações 1 e 2, se o líquido estivesse sendo 

carregado num caminhão-tanque com uma suposta capacitância (C) de 1000 pF e um 

quantidade de carga (Q) de 1,25 µC, a sua tensão (V) e a energia da centelha seriam iguais 

a: 

𝑉 =  
𝑄

𝐶
 = 

1,25𝑥10−6

1000𝑥10−12 = 1,25 kV 

𝐸 =  
1

2
(1000𝑥10−12)𝑥(1,25𝑥103)2 = 0,781 𝑚𝐽 

  É importante notar que esta energia gerada seria maior do que a energia mínima 

de ignição (Minimum Ignition Energy - MIE) de uma vasta quantidade de líquidos e 

gases. A TABELA 3 apresenta a MIE de alguns líquidos elementos, divididos entre 

líquidos, gases e pós combustíveis. 

 

TABELA 3 – LISTA DE ENERGIAS MÍNIMAS DE IGNIÇÃO DE ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS 

Tipo Objeto MIE 

Líquido/Gás Metanol 0,14 mJ 

Líquido/Gás Acetato Etílico 0,46 mJ 

Líquido/Gás Benzeno 0,2 mJ 

Líquido/Gás Acetona 1,15 mJ 

Pó Enxofre 15 mJ 

Pó Alumínio 50 mJ 

Pó Polietileno 10 mJ 

FONTE: Modificado de Newson Gale (2020) 

  

             BULGARELLI (2019a) cita que foram elaboradas em nível internacional pelos 

participantes do Comitê Técnico TC 31 da IEC normas que abordam especificamente os 

riscos e as respectivas medidas mitigadoras de eletricidade em atmosferas explosivas. São 

elas: 

 IEC TS 60079-32-1: Riscos Eletrostáticos – Orientações; 

 IEC 60079-32-2: Riscos Eletrostáticos – Ensaios. 
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REQUISITOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM  

ATMOSFERAS EXPLOSIVAS 

 

        Segundo COSTA (2016), o petróleo utilizado em larga escala a partir do século XX 

foi e ainda é considerado um combustível indispensável para o desenvolvimento global e 

econômico. Porém, intrinsecamente ligado às suas técnicas de extração, operação, 

transporte, refino e utilização há a formação de atmosferas potencialmente explosivas. A 

partir disso, após o início da exploração do petróleo surgiram os primeiros procedimentos 

e normativas de padronização de equipamentos elétricos para áreas classificadas. 

        A NBR 17505-1 (ABNT, 2013a) cita que a área classificada pode ser interpretada 

como um ambiente aberto ou fechado na qual existe a probabilidade de formação de uma 

atmosfera explosiva, na qual é necessário tomar precauções especiais.  A NBR IEC 60079-

0 (ABNT, 2016a) cita como precauções especiais os cuidados referentes à construção, 

instalação e utilização de equipamentos elétricos. 

        A NR-10 (2016) tem como objetivo conforme item 10.1.1 estabelecer requisitos e 

condições mínimas de implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de 

modo a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, 

interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. 

        Para COSTA (2016) no que tange à normatização técnica aplicada a áreas 

classificadas no Brasil, inicialmente em virtude da grande quantidade de instalações 

elétricas iniciadas na década de 50, no qual a grande parte dos equipamentos era 

importada dos Estados Unidos, seguia-se a norma técnica norte-americana National 

Electrical Code (NEC), estabelecida pela National Fire Protection Association (NFPA). 

        BULGARELLI (2014) aponta que este cenário prevaleceu até o final da década de 

60, onde ocorreram a elaboração das primeiras normas brasileiras por meio da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Após este período iniciou-se o 

processo de normalização internacional através da International Electrotechnical 

Commission (IEC).  

        Deste modo marcou-se um período de migração das diretrizes norte-americanas 

NEC para adoção dos conceitos estabelecidos na Europa. Assim o Brasil começou a adotar 

os padrões estabelecidos pela IEC (Padrão Europeu) ao invés do NEC (Padrão Norte-

americano). 
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        Como parte constituinte na NR-10 (2016), tornou-se compulsório as tratativas em 

áreas classificadas. Por isso, surgiu a necessidade de seguir as diretrizes das normas 

voltadas para atmosferas explosivas, nesse caso as normas da série da ABNT NBR IEC 

60079. 

             A falta de capacitação técnica para atuação em instalações elétricas em atmosferas 

explosivas é um problema sério para toda a planta industrial pois segundo BULGARELLI 

(2020, p. 3), a abordagem atual de certificação com base no “ciclo total de vida” das 

instalações Ex adotadas por diversos países reconhece que somente a certificação de 

equipamentos não é suficiente para garantir a segurança das instalações e também das 

pessoas que nelas trabalham. 

        BULGARELLI (2020, p. 20) aponta que o Brasil apesar de possuir indústrias nas 

áreas de petróleo desde a década de 1940, até o presente momento não existem requisitos 

legais sobre a certificação de empresas que prestam serviços em atmosferas explosivas 

ou da certificação das competências pessoais que executam atividades neste local. Neste 

caso, para que uma planta industrial seja considerada segura, devem ser cumpridos certos 

requisitos do chamado ciclo de vida das instalações Ex conforme representado na FIGURA 

7. 

FIGURA 7 – CICLO TOTAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EX 

 
FONTE: Bulgarelli (2020). 
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        Desse modo, profissionais que trabalham diretamente em atividades relacionadas 

a atmosferas explosivas devem ser seguir as principais diretrizes das normas técnicas 

brasileiras adotadas das séries IEC 60079 e ISO 80079: 

 Uma classificação de área e um projeto Ex adequado; 

 A escolha de equipamentos Ex adequados para cada aplicação em atmosferas 

explosivas nas áreas de eletricidade, automação, instrumentação, telecomunicações 

e mecânica; 

 Equipamentos com certificados válidos (no qual compreende fabricantes, 

laboratórios de ensaios credenciados e organismos de certificação); 

 Instalações de equipamentos e sistemas Ex adequados; 

 Inspeções iniciais Ex detalhadas, após cada montagem, reforma ou ampliação da 

planta; 

 Comissionamento dos equipamentos, sistemas e instalações Ex; 

 Uma operação Ex adequada; 

 Serviços de reparo e recuperação de equipamentos Ex qualificados e homologados; 

 Auditorias periódicas para verificação de requisitos normativos; 

 Inclusão na gestão de mudanças sempre que houver necessidade de alteração de 

procedimentos, processos, instalações ou equipamentos. 

 

CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS 

             Com base no ciclo das instalações elétricas Ex, para que as empresas prestadoras 

de serviço Ex possam ser certificadas, um dos requisitos básicos é que as mesmas 

evidenciem requisitos técnicos nas normas da série IEC 60079, aplicada a cada tipo de 

serviço Ex pretendido, ligados à classificação, seleção, montagem, inspeção, manutenção 

e reparos, cada um com sua norma respectiva.  

             Além de atenderem a este requisito básico de demonstração de suas capacidades 

no atendimento dos requisitos técnicos indicados nas normas acima indicadas, as 

empresas de serviços Ex necessitam também demonstrar o atendimento de outros 

requisitos de avaliação e de certificação.  

             BULGARELLI (2017), aponta que a organização IECEx publicou um guia de 

orientações e Instruções para obtenção de certificados de competências pessoais. O guia 

tem como objetivo descrever informações requeridas para inscrição de uma pessoa por 

meio de um organismo de certificação chamado de ExCB para obtenção de um: 
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 Certificado de Orientação nas Instalações Ex (EFOC – Ex Facility Orientation 

Certificates), sendo a Unidade de Competência EX 000 e; 

 Certificado de Competências Pessoais (CoPC – Certificate of Personnel 

Competence), sendo as Unidades de Competência Ex 001 a EX 010. 

             O Documento Operacional IECEx OD 504 (especificações para a avaliação dos 

resultados das Unidades de Competência Ex) especifica as competências requeridas para 

atividades relacionadas com atmosferas explosivas. Na TABELA 4 são indicadas as 

unidades de competências pessoais Ex internacionalmente padronizadas conforme 

Documento Operacional IECEX OD 504. 

  

TABELA 4 – UNIDADES DE COMPETÊNCIA PESSOAIS EX  

Unidades de 

Competência 
Descrição 

Unidade Ex 000 
Conhecimentos e percepções básicas para entrar em uma instalação 

contendo áreas classificadas; 

Unidade Ex 001 
Aplicação dos princípios básicos de segurança em atmosferas 

explosivas; 

Unidade Ex 002 Execução de classificação de áreas; 

Unidade Ex 003 
Instalação de equipamentos com tipos de proteção “Ex” e respectivos 

sistemas de fiação; 

Unidade Ex 004 Manutenção de equipamentos em atmosferas explosivas; 

Unidade Ex 005 Reparo e revisão de equipamentos com tipos de proteção “Ex”; 

Unidade Ex 006 
Testes de equipamentos e instalações elétricas em, ou associadas a 

atmosferas explosivas; 

Unidade Ex 007 
Execução de inspeções visuais e apuradas de equipamentos e 

instalações em, ou associadas a atmosferas explosivas; 

Unidade Ex 008 
Execução de inspeções detalhadas de equipamentos ou instalações 

elétricas em, ou associadas a atmosferas explosivas; 

Unidade Ex 009 
Projeto de instalações elétricas em – ou associadas a – atmosferas 

explosivas; 

Unidade Ex 010 
Execução de inspeções de auditoria ou de avaliação das instalações 

elétricas em – ou associadas a – atmosferas explosivas. 
FONTE: IECEx OD 504 (2017) 

 

             De acordo com BULGARELLI (2020), existem no Brasil dezenas de empresas de 

serviços certificados por Organismos de Certificação Ex brasileiros, tendo como base as 

normas técnicas brasileiras da série ABNT NBR IEC 600079 e os requisitos do próprio 

IECEx. No âmbito nacional este sistema de certificação foi lançado pela Associação 



173 

  

Brasileira de Ensaios não destrutivos (ABENDI) no ano de 2014, totalmente alinhado com 

o sistema IECEx, além de incluir todas as unidades de competência de EX 000 a EX010.   

             A norma interna da ABENDI NA-17 (2019) de Certificação de Competências 

Pessoais em atmosferas explosivas apresenta a sistemática para avaliação das 

competências com base nas unidades estabelecidos pelo IECEx OD 504.   

             Adicionalmente a UL do Brasil também é um Organismo de Certificação acreditado 

pelo IECEx na América Latina, efetuando o processo de certificação internacional de 

profissionais brasileiros, com exames em português.  BULGARELLI (2020, p.27) cita que 

devem ser destacadas diferenças entre as funções de trabalho das pessoas e as Unidades 

de Certificação de Competências, de modo que as certificações não definem a função de 

um colaborador, mas apenas as atividades para as quais o mesmo demonstrou ser apto. 

São indicados alguns profissionais na execução e supervisão em áreas classificadas: 

 Engenheiros e técnicos da área de eletricidade, instrumentação, 

telecomunicações, de automação, de projeto, de montagem, de manutenção, de 

inspeção de campo, nas atividades de reparo, revisão e recuperação de 

equipamentos Ex, no suprimento, e processos de segurança; 

 Engenheiros e técnicos nas atividades de auditorias das instalações Ex e dos 

respectivos sistemas da gestão da qualidade e gestão das mudanças; 

 Técnicos de operação de sistemas de processo, responsáveis pela operação das 

unidades operacionais e técnicos de segurança industrial; 

 Fabricantes de equipamentos elétricos, eletrônicos, de instrumentação, 

mecânicos e de automação Ex; 

 Profissionais que atuam em Organismos de Certificação de Produtos e Pessoas Ex 

e profissionais que atuam em laboratórios de ensaios de equipamentos Ex; 

 Profissionais que atuam em provedores de treinamentos Ex; 

 Profissionais que atuam em organismos legais, tais como Inmetro e MTE; 

 Soldadores, caldeireiros, mecânicos, pintores, montadores de andaimes, 

operadores de guindastes e demais profissionais que executam serviços em áreas 

classificadas e que necessitam estar conscientizados dos riscos relacionados com 

atmosferas explosivas (Unidade de Competência Ex 000). 

 

 

 



174 

  

CLASSIFICAÇÃO DE ÁREA 

        JORDÃO (2018, p.15) explica que a primeira ação que deve se tomar é a avaliação 

do grau de risco do ambiente. Desta forma torna-se imprescindível um mapa do ambiente 

industrial que contenha os produtos inflamáveis devidamente identificados, assim como 

a probabilidade de presença e a extensão (volume de risco) destas misturas explosivas no 

local. Este conceito é chamado de classificação de áreas e dependendo do nível de 

criticidade, estas áreas são divididas em três zonas diferentes, conforme ilustrado na 

FIGURA 8. 

FIGURA 8 – EXEMPLO DE CLASSIFICAÇÃO DE ZONAS EM TERMINAIS DE ARMAZENAMENTO 

 
FONTE: Asca (2016). 

        A NBR 17505-1 (ABNT, 2013a) caracteriza os três tipos de zonas, na qual a Zona 

0 representa a área na qual uma atmosfera está presente continuamente por longos 

períodos, tais como o interior de tanques de combustíveis ou tubulações de processos. 

        A Zona 1 é a área na qual a atmosfera explosiva pode estar presente 

eventualmente em condições nas condições normais de operação como por exemplo 

pontos de abastecimentos. 

        Por último a Zona 2 é considerada a área na qual não se espera que uma atmosfera 

explosiva possa ocorrer em condições normais de operação, porém se ocorrer, permanece 

apenas por um período curto de tempo, pode-se dizer que são as áreas próximas à fonte 

de risco. 
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        JORDÃO (2018, p. 47) explica que Zonas 0, 1 e 2 são designadas para indústrias 

que operam com vapores ou gases inflamáveis. Por outro lado, Zonas 20, 21 e 22 são as 

empresas que operam com poeiras ou fibras combustíveis. 

        Como o objeto de estudo é direcionado para vapores e gases provenientes de 

combustíveis, o presente trabalho tem ênfase nas Zonas 0, 1 e 2.  

        De acordo com a NBR IEC 60079-10-1 (ABNT, 2016e) a classificação de áreas é 

um método de análise que caracteriza o ambiente na qual uma atmosfera explosiva tem 

probabilidade de ocorrer, de maneira a tornar a instalação e escolha dos equipamentos 

mais segura e coerente. Há diversos critérios a considerar para a classificação de áreas, 

tais como: 

 Características da fonte de risco:  

o Taxa de liberação de gás ou vapor; 

o Tipo de material inflamável. 

 Grupo do gás: 

o Classe de temperatura; 

o Grau da fonte de risco; 

o Ponto de fulgor. 

 Características de ventilação:  

o Ambiente aberto ou fechado; 

o Dimensões do ambiente; 

o Número de trocas de ar no local.  

        A NBR IEC 60079-10-1 (ABNT, 2016e) aponta que a classificação de áreas deve 

ser realizada por um grupo multidisciplinar de profissionais, entre eles pode-se citar 

engenheiros de projeto, de processo, de manutenção, responsáveis pela operação e 

segurança da planta industrial, entre outros. 

 

CLASSES DE GASES 

 

        A fim de especificar o equipamento correto, deve-se conhecer a qual grupo o gás 

ou vapor do liquido combustível pertence.  A NBR IEC 60079-0 (ABNT, 2016a) realiza a 

distinção dos ambientes de atmosferas explosivas em três grupos. 
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             O Grupo I refere-se a equipamentos que são projetados para trabalhos em minas 

de carvão onde há a presença de gás metano que se combinado com o ar, gera uma mistura 

explosiva típica de minas de carvão, chamada grisu. 

       O Grupo II é destinado a equipamentos com utilização em atmosferas explosivas 

com gás, este é o grupo de maior importância neste estudo, pois é exclusivo de vapores e 

gases. Este grupo possui 3 subdivisões: 

 IIA – produtos pertencentes à família de gases do propano; 

 IIB – produtos pertencentes à família de gases do etileno; 

 IIC - produtos pertencentes à família de gases do hidrogênio, inclui-se também o 

acetileno. 

        Desse modo, os gases são classificados de acordo com à sua criticidade, a TABELA 

5 apresenta as diferentes substâncias de cada subdivisão do grupo II. 

 

TABELA 5  – EXEMPLOS DE VAPORES E GÁSES INFLAMÁVEIS (GRUPO II) 

Grupo IIA Grupo IIB Grupo IIC 

Amônia 

Benzeno 

Butano 

Gasolina 

Hexano 

Propano 

Álcool 

Gás Natural 

Propileno 

Metanol 

Ciclo propano 

Sulfeto de hidrogênio 

Éter 

Óxido de Eteno 

Acroleína 

Óxido de Propileno 

Butadieno 

Etílico 

Acetileno 

Hidrogênio 

Dissulfeto de Carbono 

FONTE: Modificado de Alpha-Ex (2020) 

 

        Por último tem-se o Grupo III, voltado a atmosferas explosivas de poeiras, 

excluindo-se as do grupo I. Este grupo também possui três divisões: 

 IIIA – fibras combustíveis; 

 IIIB - poeiras não condutoras; 

 IIIC - poeiras condutoras. 

 



177 

  

        De acordo com a NBR IEC 60079-10-1 (ABNT, 2016e) esta divisão se baseia no 

máximo interstício experimental seguro (MESG - Maximum Experimental Safe Gap) ou a 

proporção de corrente mínima de ignição (MIC – Minimum Ignition Current) da atmosfera 

explosiva. 

        As últimas subdivisões são sempre as mais restritivas, por exemplo o acetileno 

pertencente ao grupo IIC é mais perigoso que a gasolina pertencente ao grupo IIA. Nesse 

contexto, caso seja adquirido um equipamento IIC para utilizar em IIB ou IIA ele atende, 

mas o contrário não é verdadeiro, isto é, um equipamento IIA não pode ser utilizado no 

lugar de um IIB ou IIC. Este conceito vale também para o grupo III. A FIGURA 9 ilustra 

estes cenários. 

FIGURA 9 – NÍVEL DE CRITICIDADE DOS GRUPOS II E III 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

TIPOS DE PROTEÇÃO EX (ELÉTRICOS) 

        A simbologia inicia com a sigla Ex seguida de uma letra minúscula, esta letra 

minúscula atribui um tipo de proteção específico. 

        BUFFON (2011) complementa que para cada tipo de proteção capaz de evitar uma 

ignição de uma atmosfera explosiva atribui-se uma simbologia, que é exclusiva para 

equipamentos que operam em áreas classificadas.  

             De acordo com JORDÃO (2018, p. 73), as aplicações dos tipos de proteção dos 

equipamentos dependem do seu aspecto construtivo em função da tecnologia empregada.  

        Na TABELA 6 são apresentados os tipos de proteção Ex e suas respectivas zonas 

de utilização. 
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TABELA 6 – RELAÇÃO ENTRE TIPO DE PROTEÇÃO E ZONAS DE APLICAÇÃO 

Tipo de Proteção EX Marcação Zona 

Segurança intrínseca ia 

Zona 0 

Encapsulado em resina ma 

Proteção redundante (cada qual com seu 

EPL Gb) 
Y+z 

Especial s 

Á prova de explosão  d 

Zona 1 

Segurança aumentada e 

Segurança intrínseca ib 

Encapsulado em resina mb 

Imerso em óleo o 

Pressurizado px ou py 

Imerso em areia q 

Especial s 

Segurança intrínseca ic 

Zona 2 

Encapsulado em resina mc 

Não acendível (sem parte centelhante) nA 

Não acendível (com parte centelhante) nC 

Não acendível (com respiração restrita) nR 

Não acendível (com energia limitada) nL 

Não acendível (pressurizado) pz 

FONTE: O autor (2020) 

 

        Segurança intrínseca (Ex i) 

        De acordo com a NBR IEC 60079-11 (ABNT, 2017b), um circuito, dispositivo ou 

sistema considerado com segurança intrínseca quando o mesmo não é capaz de liberar 

energia mesmo em condições normais e anormais de operação. BUFFON (2011) cita que 

este tipo de proteção se baseia na limitação de energia elétrica envolvendo o equipamento 

e a fiação de interconexão expostos a uma atmosfera explosiva, restringida a um nível 

inferior ao capaz de causar ignição, seja ela por centelhas ou aquecimentos. 

         Segundo BULGARELLI (2018, p. 88), os princípios teóricos de segurança e 

limitação de energia elétrica originaram-se em 1913, no qual desenvolveu-se a partir de 
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estudos iniciados como consequência de explosões em minas de carvão e que por sua vez 

houve a introdução de circuitos elétricos nestas instalações. Os equipamentos são 

divididos em três categorias: 

Ex ia – mantém-se com segurança intrínseca mesmo com duas falhas, voltado para 

Zona 0; 

Ex ib – mantém-se como segurança intrínseca após uma falha, voltado para aplicações 

em Zona 1; 

Ex ic – utilizado com uma barreira de diodo zener e um resistor, indicado para Zona 2. 

         Em conjunto com a ABNT NBR IEC 60079-11, há a norma técnica voltada para 

sistemas intrinsecamente seguros que é a NBR IEC 60079-25 (ABNT, 2011), no qual 

define que os equipamentos associados são normalmente a interface entre o circuito 

intrínseco e um circuito não intrínseco, tais como Barreiras de segurança a diodos zenner 

e isoladores galvânicos. JORDÃO (2018, p.91) cita que estes equipamentos são mais 

voltados para instrumentação e controle, no qual estas áreas evoluíram em virtude do 

avanço deste conceito de segurança intrínseca. 

         BULGARELLI (2018, p. 90) ressalta que por ser uma técnica de proteção baseada 

em projetos e não na inclusão de medidas auxiliares de proteção de invólucro, um sistema 

intrinsicamente seguro apresenta um elevado nível de segurança e de imunidade à falhas 

humanas se comparados com os demais tipos de proteção Ex no que diz respeito a rotinas 

de inspeção e manutenção. Graças a esses fatores, a segurança intrínseca foi considerada 

por muito tempo como a única técnica permitida em zonas 0 ou 20. 

        De acordo com JORDÃO (2018, p. 92), a aplicação do conceito de segurança 

intrínseca exige uma qualificação técnica, pois em caso de utilização de um sistema 

intrínseco a interligação barreira/instrumento deve ser resultado de um estudo de 

parâmetros envolvendo não só os instrumentos e a fonte, mas também a barreira e os 

cabos de interligação.  

 

        Encapsulados ou imerso em resina (Ex m) 

        Segundo a NBR IEC 60079-18 (ABNT, 2016i), esta proteção é definida por um 

equipamento elétrico construído de tal forma que as suas partes constituintes que podem 

liberar energias suficientes para inflamar uma atmosfera explosiva estão submersos em 

um meio isolante de resina. Para BUFFON (2011), este tipo de proteção emprega o método 

de proteção da segregação. 
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        De acordo com a NBR IEC 60079-18 (ABNT, 2016i), há três subdivisões deste tipo 

de proteção, nos quais são definidos que tais equipamentos não causam ignição nos 

seguintes cenários e categorias: 

Categoria Ex ma (para Zona 0) 

 Em nenhuma das condições anormais especificadas; 

 Em condições normais de operação e instalação; 

 Em condições de falhas definidas. 

Categoria Ex mb (para Zona 1) 

 Em condições normais de operação e instalação; 

 Em condições de falhas definidas. 

Categoria Ex mc (para Zona 2) 

 Em condições normais de operação e instalação 

 

        Para JORDÃO (2018, p. 83), entre as principais características este tipo de 

proteção possui a resina testada previamente em laboratórios, há o distanciamento entre 

partes com tensão e superfície da resina e partes com tensão e paredes do invólucro e 

também uma limitação de bolhas de ar internas a este meio. 

        A CST (1999, p. 21) explica que normalmente este tipo de proteção é 

complementar a outros métodos e tem como objetivo evitar o curto circuito acidental. 

        JORDÃO (2018, p. 83) complementa que suas principais aplicações são em 

transformadores de controle, válvulas solenoides, reatores com enrolamento para 

luminárias de lâmpadas fluorescentes. A FIGURA 10 apresenta um equipamento Ex ma, 

assim como sua marcação Ex. 

 

FIGURA 10 – SENSOR DE VIBRAÇÃO DO TIPO EX MA (ENCAPSULADO) 

 

FONTE: O autor (2020). 
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       Segurança aumentada (Ex e) 

       BULGARELLI (2018, p. 76) cita que esta tecnologia foi desenvolvida durante a 

década de 1940 na Alemanha, sendo inicialmente normalizada na norma alemã VDE 0170 

– Parte 6 e posteriormente na norma europeia CENELEC EM 50019 em 1977. 

       BULGARELLI (2018, p. 78) cita que a letra “e” proveniente do termo em alemão 

“segurança aumentada” (Erhöhte Sicherheit) tornou-se símbolo internacional do tipo de 

proteção Ex e, o qual foi reconhecido com a primeira publicação da norma IEC 60079-7, 

elaborada pelo TC-31 da IEC no ano de 1969. Esta norma IEC vigora até o presente 

momento para este tipo de proteção. 

        A NBR IEC 60079-7 (ABNT, 2018) define este tipo de proteção de equipamentos 

elétricos como aplicações de técnicas construtivas adicionais de aumentar a segurança, 

de modo que em condições normais de operação, não produzam centelhamentos ou altas 

temperaturas. Sua técnica de proteção se dá por meio da supressão, no qual a proteção 

encontra-se no componente eletroeletrônico, não no invólucro. Entre seus princípios de 

operação, os componentes faiscantes e a possibilidade de existirem superfícies quentes 

ficam suprimidas. 

       BULGARELLI (2018, p. 77) aponta que na década de 1940 ainda, o Instituto de 

Física da Alemanha (PTB – Physikalisch Technische Bundesanstalt) realizou pesquisas de 

desenvolvimento na norma alemã VDE 0170-6 a respeito da proteção de segurança 

aumentada (Erhöhte Sicherheit). Entre as medidas necessárias para se evitar o risco de 

ocorrência de faíscas ou temperaturas superficiais excessivas tem-se: 

 Utilização de dispositivos especiais de terminais para fixação de cabos; 

 Maiores distâncias de escoamento e isolação; 

 Alta qualidade de materiais isolantes e de; 

 Sistemas de limitação e de monitoração de temperatura 

 

       BULGARELLI (2018, p. 78) ressalta que um dos principais objetivos do 

desenvolvimento de utilizar este tipo de proteção era o de evitar a necessidade de 

utilização dos invólucros à prova de explosão Ex d metálicos, que por sua vez são mais 

pesados, mais caros e que apresentam maiores dificuldades no quesito de instalação, 

montagem, inspeção e reparos. Desta forma, criou-se a necessidade de desenvolver 
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equipamentos mais seguros, tendo como foco a redução da possibilidade de ocorrências 

de falhas de montagem devido à introdução de falhas humanas. 

       JORDÃO (2018, p. 84) explica que o conceito de segurança aumentada teve uma 

grande aprovação na indústria de processo pois possibilitou a utilização de invólucros de 

plástico, o que trouxe diversas vantagens na instalação, manutenção e por ser altamente 

resistente à corrosão. Por tais motivos, este tipo de proteção é muito utilizado juntamente 

com os tipos de proteção de segurança intrínseca e à prova de explosão devido às suas 

características robustas e versáteis para as indústrias de processo. 

       Nesses casos, BULGARELLI (2018, p.77) cita que entre suas principais aplicações 

tem-se: terminais de conexão, luminárias, solenoides, invólucros de equipamentos e 

componentes não metálicos. A CST (1999, p.23) aplica que tais equipamentos possuem 

grande flexibilidade visto que podem ser utilizados em Zonas 1 e 2, no qual os cabos 

podem ser conectados aos equipamentos por meio de prensa-cabos, não necessitando 

mais de eletrodutos metálicos e unidades seladoras.  

            Conforme mencionado anteriormente, esta técnica é aplicável para equipamentos 

elétricos que não geram faíscas ou temperaturas elevadas em condições normais de 

operação ou em condições adversas especificadas na norma.  

        Entretanto, BULGARELLI (2018, p. 77) alerta que esta técnica não é aplicável a 

equipamentos elétricos que geram faíscas em condições normais de operação, como por 

exemplo disjuntores, chaves, relés e botoeiras. Para estes componentes centelhantes 

devem ser utilizados outros tipos de proteção. JORDÃO (2018, p. 86) cita que para estes 

casos, a proteção é combinada com a proteção do tipo à prova de explosão Ex d, de modo 

que os componentes centelhantes ficam alojados em câmaras herméticas à prova de 

explosão e o restante é construído com o conceito de segurança aumentada. 

       Deste modo é possível combinar tipos de proteção para aumentar a segurança no 

local, como por exemplo utilizar terminais externos para conexão dos cabos em segurança 

aumentada Ex e, e equipamentos faiscantes num invólucro interno do tipo Ex d.  

       Esta combinação caracteriza o equipamento como proteção Ex de, a FIGURA 11 

ilustra um exemplo de um equipamento elétrico que utiliza este tipo de proteção com sua 

devida marcação do tipo combinada Ex de. 
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FIGURA 11 – TOMADA INDUSTRIAL DE PROTEÇÃO COMBINADA DO TIPO EX DE 

 
FONTE: O autor (2020). 

         Imerso em areia (Ex q)  

             De acordo com a NBR IEC 60079-5 (ABNT, 2016d), é um equipamento elétrico que 

possui um aspecto construtivo no qual suas partes elétricas, que podem liberar energia 

suficiente para inflamar uma atmosfera explosiva, estão contidas num meio isolante de 

quartzo ou vidro.  

             Este tipo de proteção possui aplicação também para fusíveis, reatores de lâmpadas, 

etc. O seu princípio de operação é a segregação, no qual as fontes de ignição são isoladas 

no meio isolante conforme ilustrado na FIGURA 12. 

FIGURA 12 – ASPECTO CONSTRUTIVO DO EQUIPAMENTO EX Q 

 
FONTE: Modificado de Intertek (2020). 

 

             JORDÃO (2018, p. 81) apresenta as principais características deste tipo de 

proteção: faixa granulométrica especificada por norma, teor de umidade controlado, 

distancias mínimas partes com tensão e superfície da areia e entre partes com tensão e 

parede do invólucro e corrente elétrica nominal não superior a 16 A. 
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  Pressurizado (Ex p)  

             De acordo com a NBR IEC 60079-2 (ABNT, 2016c), é um equipamento cujo interior 

é provido com um gás de proteção inerte no qual a pressão interior seja superior à externa 

de modo a impedir a entrada de algum vapor ou gás inflamável, conforme apresentado na 

FIGURA 13.  

 

FIGURA 13 – PRINCIPIO DE OPERAÇAO DE EQUIPAMENTO EX P 

 
FONTE: CST (1999). 

 

        De acordo com JORDÃO (2018, p. 87), este tipo de proteção exige dispositivos 

adicionais de proteção tais como válvulas reguladoras de pressão, dispositivo para purga 

e pressostatos para desenergização ou alarme em caso de falha de pressurização. Seu 

princípio de operação é através da segregação das fontes de ignição. Segundo a NBR IEC 

60079-2 (ABNT, 2016c), as portas e tampas dos invólucros devem possuir fechos 

especiais e intertravados de modo que a alimentação elétrica para equipamentos não Ex 

sejam desligados automaticamente quando forem abertas e que não possa ser religada 

até que sejam fechadas. Estes tipos de proteção por pressurização são divididos em três 

categorias de acordo com a atmosfera externa: px, py e pz. 

        Entre suas principais aplicações destacam-se grandes painéis e motores elétricos, 

painéis de compressores, invólucros de equipamentos de instrumentação, etc. 

        O tipo de proteção Ex p é bem específico, e geralmente é utilizado para 

equipamentos nos quais outros meios de proteção não são aplicáveis tais como Ex m, Ex 

e, Ex d (caso seja muito grande) ou Ex i (caso a tensão de operação não permita segurança 

intrínseca). 
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   Imerso em óleo (Ex o)  

        A NBR IEC 60079-6 (ABNT, 2017a) define este tipo de proteção como um 

equipamento elétrico que possui suas partes capazes de causar centelhas imersas em um 

meio isolante de óleo. Seu princípio de funcionamento consiste na segregação das fontes 

de ignição conforme FIGURA 14. 

 

FIGURA 14 – PRINCIPIO DE OPERAÇAO DE EQUIPAMENTO EX O 

 
FONTE: Modificado de Intertek (2020). 

 
 

       JORDÃO (2018, p.76) explica que este tipo de proteção exige cuidados especiais 

quanto ao óleo empregado, o mesmo deve possuir um nível dielétrico compatível com o 

nível de tensão da aplicação. Além disso, este óleo não deve conter contaminantes que 

possam comprometer suas características dielétricas e seu grau de proteção deve ser no 

mínimo IP 66. 

        A NBR IEC 60079-6 (ABNT, 2017a) complementa que é obrigatório a existência 

de um visor de nível do óleo na parte externa do invólucro tendo em vista que o óleo é o 

elemento que garante a proteção ao conjunto. Além disso, esse tipo de proteção deve ser 

aplicado em instalações fixas pois há distâncias mínimas entre as partes energizadas e o 

invólucro, assim como as partes energizadas das partes do nível de óleo. 

        Para JORDÃO (2018, p. 80), entre as principais aplicações destacam-se 

enrolamentos de equipamentos e circuitos eletrônicos, no qual as placas de circuito 

impresso ficam totalmente submersas ao óleo, complementando proteção contra 

corrosão também.  
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  À prova de explosão (Ex d)  

       De acordo com BULGARELLI (2018, p. 124), no Brasil os equipamentos à prova de 

explosão foram inicialmente utilizados na construção das primeiras refinarias de 

petróleo, por volta da década de 1940. 

        A NBR IEC 60079-1 (ABNT, 2016b) define invólucro à prova de explosão como um 

invólucro no qual suas partes que possam causar a ignição de uma atmosfera explosiva 

de gás são confinadas, e que é capaz de suportar a pressão desenvolvida durante uma 

explosão interna de uma mistura explosiva e assim impedindo a propagação da explosão 

para a atmosfera explosiva de gás ao redor do invólucro. 

       De acordo com a CST (1999, p. 17), este método de proteção baseia-se no princípio 

de operação de confinamento, no qual a fonte de ignição pode permanecer em contato 

com a atmosfera explosiva e que pode haver ocorrências de explosões internas. Logo o 

invólucro à prova de explosão deve suportar a pressão interna desenvolvida durante uma 

possível explosão de modo a impedir a propagação das chamas, gases quentes ou 

temperaturas de superfície.  

       Deste modo, o mesmo é construído com um material muito resistente, 

normalmente ferro fundido ou alumínio. Na FIGURA 15 é possível verificar o princípio de 

funcionamento do equipamento Ex d. 

FIGURA 15 – PRINCIPIO DE OPERAÇAO DE EQUIPAMENTO EX D 

 
FONTE: CST (1999). 

 
       Com base na FIGURA 15, o resfriamento dos gases é realizado através do 

interstício, no qual a energia térmica não pode exceder a MIE necessária para inflamar a 

mistura em volta do equipamento.  A CST (1999, p. 18) ressalta que equipamentos à prova 

de explosão não são permitidos em zonas de alto risco (Zona 0) pois a integridade do grau 

de proteção depende de uma correta instalação e manutenção.   
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       Entre os problemas pode-se citar: 

 Impossibilidade de ajuste ou substituição de componentes com o equipamento 

energizado, dificultando os processos de manutenção; 

 A segurança do invólucro depende da integridade mecânica, tornando necessário uma 

inspeção de controle periódica; 

 Dificuldades de remoção das tampas frontais, pois necessita de ferramentas especiais 

para retirada e colocação de vários parafusos, além do risco da integridade da junta 

(interstício). 

        Para BULGARELLI (2018, p. 128), a tecnologia Ex d se diferencia das demais pois 

admite a ocorrência de explosões no interior do equipamento enquanto que nos tipos de 

proteção por segurança intrínseca, segurança aumentada ou pressurizado por exemplo 

adotam concepções de projeto baseados em baixos níveis de energia, em maiores 

distâncias de isolação entre partes energizadas e na segregação de componentes elétricos 

no interior de um ambiente com pressão positiva. 

              Para casos em que é necessário a instalação de equipamentos que geram centelhas 

em condições normais de operação, os mesmos podem ser acondicionados dentro de um 

invólucro à prova de explosão. JORDÃO (2018 p. 73) apresenta as principais 

características deste tipo de proteção: 

 Grande quantidade de parafusos; 

 Compromisso de que o MESG (interstício máximo experimental seguro) não seja 

ultrapassado; 

 Rugosidade média máxima nas superfícies dos flanges; 

 Entradas de eletrodutos, eixos, manoplas de operação, visores, entre outros 

devem cumprir os requisitos de dimensão e de materiais; 

 Por causa da compressão interna, não permite a modificação dos componentes 

internos a menos que conste no Certificado de Conformidade; 

 Materiais pesados, de montagem mais difícil; 

 Aplicação limitada, deve-se evitar grandes volumes e além disso é viável somente 

em casos com equipamentos certificados de conformidade e com números de 

série. 

     Para BULGARELLI (2018, p. 126), esta técnica de proteção deve ser aplicada em 

casos de existência de componentes ou dispositivos elétricos centelhantes internos tais 

como contatores, disjuntores, chaves seccionadoras, botões de comando, relés, etc.     

      Podem ser citados como exemplo de equipamentos Ex d: botoeiras, painéis 

elétricos, luminárias, tomadas e plugs, motores elétricos, entre outros. 
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  Não acendível (Ex n) 

  Segundo a NBR IEC 60079-15 (ABNT, 2016g), um circuito, sistema ou dispositivo 

é considerado não acendível quando o mesmo em condições normais de operação, não 

é capaz de liberar energia suficiente para causar ignição numa atmosfera explosiva. 

Este tipo de proteção possui as seguintes subdivisões: 

 Ex nA (Não centelhante) – Construído para minimizar o risco de ocorrência de 

centelha ou arco elétrico que seja capaz de causar uma ignição em níveis perigosos 

durante as condições normais de operação, excluindo-se a remoção ou inserção 

de componentes enquanto o circuito estiver energizado; 

 Ex nC (Contatos protegidos ou não centelhante) – possui mecanismo de contato 

no qual o componente não seja capaz de causar ignição através de um dispositivo 

de interrupção blindado, dispositivo selado (não pode ser aberto enquanto 

energizado), encapsulado ou hermeticamente protegido (soldagem, fusão, 

brasagem, etc.); 

 Ex nL (Energia Limitada) – construído de modo que nenhuma centelha ou efeito 

térmico produzido sob as condições normais de ensaio seja capaz de causar 

ignição na atmosfera explosiva; 

 Ex nR (Respiração Restrita) – construído com um invólucro projetado para 

restrição da entrada de gases, vapores ou névoa. 

       Tanto o Ex nC e o Ex nL serão substituídos pelo tipo de proteção de segurança 

intrínseca “ic” tendo em vista que seus princípios de funcionamento são semelhantes no 

que diz respeito à limitação de energia em seus dispositivos. 

        JORDÃO (2018, p. 95) aponta que suas principais aplicações são em motores de 

indução (rotor gaiola de esquilo), luminárias, baterias, transformadores. A FIGURA 16 

ilustra um modelo de luminária com este tipo de proteção comercializado. 

   

FIGURA 16 – LUMINARIA EX NA MODELO EY106/2 

 
FONTE: Naville Iluminação (2020). 
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 Equipamentos elétricos industriais 

 Conforme estabelecido no item 5.2.1 da Portaria 179/10 do INMETRO podem ser 

instalados em Zona 2 equipamentos elétricos industriais desde que atendam os 

seguintes requisitos: 

 Projetados de acordo com uma norma industrial; 

 Em condições normais de operação não produzam arcos ou centelhas; 

 Em condições normais de operação não apresentem superfícies quentes 

capazes de causar ignição de uma atmosfera explosiva; 

 Sejam montados em um invólucro que possua um grau de proteção (IP) 

compatível e resistência mecânica adequada para uma área não classificada 

com condições ambientais equivalentes.  

 

  Em adição, tais equipamentos apesar de não possuírem marcação Ex, devem ser 

identificados na documentação o atendimento das exigências mencionadas 

anteriormente.  

 

GRAU DE PROTEÇÃO (IP) DE EQUIPAMENTOS 

       JORDÃO (2018, p. 67) cita que qualquer equipamento elétrico, independente se vai 

operar em áreas classificadas ou não, devem possuir proteções no que diz respeito a 

pessoas contra choques elétricos, contra intempéries, contra entrada de corpos sólidos, 

etc. Esta proteção é definida por norma técnica, antigamente no contexto brasileiro, não 

havia uma norma sobre este assunto, por isso era comum utilizar como referência normas 

americanas como por exemplo a NEMA (National Electrical Manufacturers Association).  

       Posteriormente, o Brasil começou a adotar os padrões internacionais e utiliza 

como base as normas elaboradas pela IEC, onde cita as proteções destes equipamentos 

são definidas por meio de um Grau de Proteção (IP).  

       O Grau de Proteção (IP) ou também chamado de Índice de Proteção (Ingress 

Protection) é definido pelas normas: 

 NBR IEC 60529 (ABNT, 2017c) – Graus de Proteção providos por invólucros (Códigos 

IP) e; 

  NBR IEC 60034-5 (ABNT, 2009b) - Máquinas elétricas girantes Parte 5 - Graus de 

proteção proporcionados pelo projeto completo de máquinas elétricas girantes 

(Código IP) – Classificação. 
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       A ABNT NBR IEC 60529 (2017) tem como objetivo definir os graus de proteção 

para os invólucros de equipamentos elétricos e promover a padronização internacional 

nos métodos de proteção com relação aos ensaios e à descrição das proteções.  

      De acordo com AGUIAR (2017), o grau de proteção IP de um equipamento 

representa o nível de proteção que um invólucro possui contra a entrada de sólidos e água 

em seu interior, no qual sua proteção é inspecionada conforme ensaios normativos. 

       O código IP é normalmente representado em dois dígitos, no qual primeiro dígito 

(de 0 a 6) refere-se ao grau de proteção contra o ingresso de sólidos e o segundo dígito (0 

a 9) refere-se às medidas de proteção contra a entrada de líquidos.  As TABELAS 7 e 8 

apresentam um descritivo de cada nível abordado em questão. 

 TABELA 7 – GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇAO DE OBJETOS SÓLIDOS 

1º 

Dígito 
Descrição 

Corpos que não devem ingressar no 

interior do invólucro 

0 Não protegido Não protegido 

1 

Protegido contra a entrada de 

objetos sólidos de dimensão 

maior que 50 mm 

Protegido contra contato acidental do corpo, 

como o dorso da mão 

2 

Protegido contra a entrada de 

objetos sólidos de dimensão 

maior que 12,5 mm 

Dedos ou objetos similares que o 

comprimento seja maior que 80 mm e sua 

menor dimensão maior que 12 mm 

3 

Protegido contra a entrada de 

objetos sólidos de dimensão 

maior que 2,5 mm 

Ferramentas, fios, etc. de diâmetro ou 

espessura maiores que 2,5 mm cuja menor 

dimensão seja maior que 2,5 mm 

4 

Protegido contra a entrada de 

objetos sólidos de dimensão 

maior que 1,0 mm 

Fios, fitas de largura maior que 1 mm, e 

objetos com menor dimensão maior que 1 

mm 

5 
Protegido contra a entrada de 

poeira 

Ingresso de poeira não é evitado totalmente, 

mas não deve entrar em quantidades que 

possam afetar o funcionamento ou a 

segurança do equipamento 

6 
Totalmente protegido contra o 

ingresso de poeira 
Nenhum ingresso de poeira 

FONTE: Modificado de ABNT NBR IEC 60529 (2017) 
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TABELA 8 – GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇAO DE LÍQUIDOS 

2º 

Dígito 
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 ao equipamento 

2 
Protegido contra quedas de 

água com inclinações de até 

15º com a vertical 

Gotas caindo verticalmente quando o invólucro é 

inclinado num ângulo de até 15º de cada lado da 

vertical 

3 Protegido contra agua 

aspergida 

Água aspergida num ângulo de até 60º de cada lado da 

vertical contra o invólucro não deve provocar efeitos 

prejudiciais 

4 Protegido contra projeção de 

água 

Água esguichada em qualquer direção contra o 

invólucro não deve provocar efeitos prejudiciais 

5 Protegido contra jatos de 

água 

A água projetada em jatos com vazão de 12,5 L/min 

contra o invólucro não deve provocar efeitos 

prejudiciais 

6 Protegido contra jatos 

potentes de água 

Quando o invólucro estiver continuamente imerso em 

água sob condições previamente alinhadas entre o 

fabricante e o usuário, não deve ser possível o ingresso 

de água em quantidade que provoque efeitos 

prejudiciais, com condição mais severa que o dígito 7 

7 
Sob determinadas condições 

de tempo e pressão, não há 

ingresso de água 

Quando o invólucro estiver temporariamente em água 

sob condições padronizadas de pressão (profundidade 

de 1 m) e um tempo de 30 min, não deve ser possível o 

ingresso de água em quantidade que possa 

comprometer o equipamento 

8 
Adequado à submersão 

contínua sob condições 

específicas 

Adequado à submersão contínua sob condições 

específicas 

9 
Protegido contra jatos de 

água de alta pressão e 

temperatura 

Água projetada a alta pressão e temperatura (80º C) 

contra o invólucro em qualquer direção não apresenta 

efeitos prejudiciais 

FONTE: Modificado de ABNT NBR IEC 60529 (2017) 

 
       BULGARELLI (2020, p. 72) cita que para alguns casos, há graus de proteção (IP) 

mínimos de acordo com o tipo de proteção Ex adotado conforme projetos, fabricação, 

montagem, avaliação e posterior certificação do equipamento, como por exemplo: 

 Segurança Aumentada (Ex e) – IP 54; 

 Invólucro para poeiras combustíveis (Ex t) – IP 6X ou 5X; 

 Pressurizado (Ex p) – IP 3X ou IP 4X. 
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       Estas ações tornam-se necessárias para mitigar os riscos de danos aos 

componentes internos e assim evitar riscos de ocorrência de arcos elétricos ou centelhas 

devido a correntes de fuga ou falhas de isolação dos materiais isolantes que podem vir a 

evoluir para correntes de curto-circuito. 

       A água por exemplo pode adentrar os componentes internos e causar curto-

circuito, criar um caminho de fase para a Terra e gradativamente, criar pontos de umidade 

e corrosão dos componentes e materiais metálicos.  

       Adicionalmente, há também o equipamento elétrico Ex com proteção por 

invólucro (Ex t), apesar deste tipo de proteção ser voltado para equipamentos elétricos 

em poeiras combustíveis, deve-se citar a existência desta proteção também. 

       De acordo com a NBR IEC 60079-31 (ABNT, 2014) este equipamento restringe a 

entrada de pó para dentro do invólucro através de grau de proteção e resistências 

mecânicas adequadas e também na limitação da temperatura máxima de superfície do 

involucro. Dependendo de onde o mesmo será utilizado, é necessário um grau de proteção 

mínimo, sendo IP 6X para zonas 20, 21 e 22 com poeiras condutivas e IP 5X para zonas 22 

com poeiras não condutivas. 

 

 

NÍVEL DE PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO (EPL) 

        De acordo com a NBR IEC 60079-0 (ABNT, 2016a) o Equipment Protection Level 

(EPL) é definido como um nível de proteção atribuído ao equipamento baseado em sua 

probabilidade de se tornar uma fonte de ignição e também tem a função de distinguir 

atmosferas explosivas de gás (grupo II), poeira (grupo III) ou de minas de carvão 

suscetíveis a formação de grisu (grupo I). 

        Todos os equipamentos elétricos utilizados em áreas classificadas devem 

obrigatoriamente conter a identificação EPL, que consiste em duas letras. A primeira letra 

em maiúscula refere-se ao local de instalação do equipamento: 

 M (Mining) – para instalação em minas subterrâneas; 

 G (Gas) – para instalação em que existam atmosferas explosivas advindas de gases 

ou vapores inflamáveis; 

 D (Dusts) – para instalação onde a atmosfera explosiva seja composta por poeiras 

combustíveis. 
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        Na sequência, a segunda letra (em minúsculo) refere-se ao nível de proteção 

proporcionado pelo equipamento elétrico: 

 a -  nível de proteção muito alto, ou seja, possui dois meios independentes de 

proteção ou segurança, mesmo quando da ocorrência de duas falhas, sendo estas 

independentes; 

 b – nível de proteção alto, adequado para operações normais e com distúrbios de 

ocorrência frequente ou onde falhas são normalmente levadas em consideração; 

 c – nível de proteção elevado, adequado para operações normais. 

             Deste modo tem-se que a determinação do EPL dos equipamentos elétricos é 

diretamente ligada ao zoneamento, conforme TABELA 9.        

 

TABELA 9 – DETERMINAÇÃO DO EPL EM FUNÇAO DA ZONA 

EPL Zona 

Ga 0 

Gb 1 

Gc 2 

Da 20 

Db 21 

Dc 22 

FONTE: Modificado de Alpha-Ex (2020) 

 

        Em resumo, este sistema EPL tem como objetivo indicar a qual risco o 

equipamento estará exposto, independente do seu tipo de proteção adotado. A TABELA 

10 apresenta os tipos de proteção atrelados aos EPL correspondentes. 
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TABELA 10 – RELAÇÃO ENTRE TIPO DE PROTEÇÃO E EPL 

EPL Tipo de proteção Ex 
Marcação Norma NBR 

IEC 

Ga 

Segurança intrínseca ia 60079-11 

Encapsulado em resina ma 60079-18 

Proteção redundante (cada qual com seu 

EPL Gb) 

y+z 
60079-26 

Gb 

Á prova de explosão  d 60079-1 

Segurança aumentada e 60079-7 

Segurança intrínseca ib 60079-11 

Encapsulado em resina Mb 60079-18 

Imerso em óleo o 60079-6 

Pressurizado px ou py 60079-2 

Imerso em areia q 60079-5 

Gc 

Segurança intrínseca ic 60079-11 

Encapsulado em resina mc 60079-18 

Não acendível (sem parte centelhante) nA 60079-15 

Não acendível (com parte centelhante) nC 60079-15 

Não acendível (com respiração restrita) nR 60079-15 

Não acendível (com energia limitada) nL 60079-15 

Não acendível (pressurizado) pz 60079-15 

FONTE: Modificado de Alpha-Ex (2020) 

  

CLASSES DE TEMPERATURA 

       De acordo com a NBR IEC 60079-14 (ABNT, 2016f) os equipamentos elétricos 

presentes numa área classificada podem tornar-se fontes de ignição também por 

superaquecimentos. 

       Para MANTECON (2010), as classes de temperatura identificam a máxima 

temperatura de superfície que o equipamento pode vir a atingir em casos de sobrecarga, 

defeito ou em operações normais, considerando uma temperatura ambiente máxima de 

40 ºC. 

       JORDÃO (2018) explica que a temperatura de ignição é um parâmetro de marcação 

obrigatório no equipamento elétrico para área classificada e deve informar a temperatura 

máxima que este pode atingir quando em operação. 
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       Deste modo é de suma importância determinar as classes de temperatura do 

equipamento, pois esta informação fornecida pelo fabricante indica que o referido 

equipamento mesmo em condição de falha, não atingirá em sua superfície um valor acima 

da marcação da classe de temperatura. 

       Este fator garante que o equipamento elétrico que esteja operando possua uma 

temperatura de superfície inferior à temperatura de ignição dos vapores e gases que 

possam estar presentes no ambiente. As classes de temperatura são divididas em 6 grupos 

conforme TABELA 11. 

  

TABELA 11 – CLASSES DE TEMPERATURA DE EQUIPAMENTOS EX 

Classe de Temperatura 
Temperatura de Ignição do 

gás ou vapor (ºC) 

Classe de 

Temperatura 

permitida dos 

equipamentos Ex 

T1 >450 T1-T6 

T2 >300 T2-T6 

T3 >200 T3-T6 

T4 >135 T4-T6 

T5 >100 T5-T6 

T6 >85 T6 

FONTE: Modificado de NBR IEC 60079-14 (ABNT, 2016f) 

 

        Como pode ser observado, a Classe T6 possui o padrão mais restritivo com 

temperatura limite de 85 °C, isto indica que atende todas as demais condições de gases 

que fazem parte dos grupos T1 a T5 e assim por diante. 

        Em contrapartida, por exemplo se em um ambiente em que não se pode exceder 

350 ºC, um equipamento T1 não pode utilizado tendo em vista que o mesmo é projeto 

para não exceder somente à 350 ºC, nesse caso um equipamento a partir da classeT2 

atende este requisito. 

        Para ELIAS et al (2011), instalações elétricas convencionais que dispõe de 

equipamentos em boas condições não oferecem altos riscos com esse grau elevado de 
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temperatura, mas para áreas classificadas é necessário prevenir que o calor gerado 

durante as operações não seja suficiente para causar uma fonte de ignição.  

         Particularmente equipamentos de uso industrial também podem ser utilizados em 

áreas classificadas, desde que a sua temperatura de superfície seja inferior à temperatura 

de ignição do gás e que não seja centelhante em condições normais de operação. Tais 

fatores devem ser levados em consideração para que em condições de falha e mesmo em 

condições normais de operação, a temperatura de superfície não exceda os valores de 

temperatura ao qual o líquido combustível apresente riscos de propagação de fogo e 

explosão. 

 

MARCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EX 

        A NBR IEC 60079-0 (ABNT, 2016a) estabelece os requisitos de marcação para 

equipamentos Ex para todos os 3 grupos (I, II e III), a seguir são apresentadas as 

marcações Ex para atmosferas explosivas de gás: 

g) Símbolo Ex; 

h) Símbolo para cada tipo ou nível de proteção utilizado; 

i) Símbolo do grupo; 

j) Classe de Temperatura; 

k) Nível de proteção do equipamento (EPL); 

l) Quando apropriado, deve incluir-se também o símbolo Ta ou Tamb com a faixa 

de temperatura ambiente. 

              A FIGURA 17 apresenta um exemplo de marcação de equipamento Ex, neste caso 

é um equipamento Ex do tipo à prova de explosão (Ex d), utilizado no grupo de gases e 

vapores inflamáveis do grupo IIC, com classe de temperatura T4 (135 ºC) e nível de 

proteção EPL (Gb) para utilização em Zona 1.   

 

FIGURA 17 – EXEMPLO DE MARCAÇÃO EX 

 
FONTE: O autor (2020). 
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        A NBR IEC 60079-0 (ABNT, 2016a) cita que quando diferentes tipos ou níveis de 

proteção são empregados para as diferentes partes do equipamento ou componente 

elétrico, a marcação Ex deve incluir símbolos para todos os tipos de proteção empregados, 

de forma alfabética. Já quando componentes associados são incorporados, os símbolos 

para o tipo de proteção devem ser indicados com colchetes. 

             A FIGURA 18 apresenta um exemplo desta marcação, no qual tem-se um 

equipamento associado (db Gb) que indica que o equipamento certificado possui no 

interior do seu invólucro um equipamento do tipo Ex d (à prova de explosão). 

  

FIGURA 18 – MARCAÇÃO EX COM TIPO DE PROTEÇÃO ASSOCIADO 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

        A NBR IEC 60079-0 (ABNT, 2016a) complementa que o nível de proteção EPL 

pode ser suprimida desde que seja colocada a segunda letra após o código do tipo de 

proteção adotado. Na FIGURA 19 é exemplificada esta marcação opcional. 

 

FIGURA 19 – MARCAÇÃO EX COM NÍVEL DE PROTEÇÃO EPL SUPRIMIDO 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

       Para equipamentos a serem utilizados em atmosferas explosivas de poeiras, deve 

incluir o símbolo Ex, o tipo de proteção, símbolo do grupo e a máxima temperatura de 

superfície em graus Celsius precedida da letra T, e o grau de proteção (IP) é obrigatório.  
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CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EX 

       A fim de garantir maior segurança em atmosferas explosivas houve a necessidade 

destes equipamentos elétricos passarem através de um controle de qualidade que 

garantissem funcionamentos adequados nestas áreas de risco. Deste modo, o INMETRO 

instituiu a Portaria N° 179 em 18 de maio de 2010, que no seu item 1.1 apresenta que a 

certificação compulsória de todos os equipamentos elétricos ou eletrônicos utilizados em 

atmosferas explosivas torna-se de caráter obrigatório, de modo que o usuário que não 

seguir suas diretrizes ficam sujeitos às penalidades do código civil.  

       Contudo, há sistemas diferentes de aprovação e certificação de acordo com a 

localidade, como por exemplo a Certificação ATEX (Appareils destinés à être utilisés at 

ATmosphères EXplosives), Certificação UL, Certificação IECEx.  A FIGURA 20 ilustra alguns 

destes sistemas de certificação de acordo com sua região de aplicação. 

 

FIGURA 20 – SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EX 

 

FONTE: O autor (2020). 

       Deve-se ter um cuidado para estes equipamentos elétricos importados de outros 

países tais como Alemanha e Estados Unidos pois embora os órgãos competentes 

oriundos do país certifiquem os equipamentos, estes mesmos produtos devem passar 

pela certificação brasileira regida pelo INMETRO por mais que já tenham obtido 

certificação internacional previamente. 

       Desta forma os equipamentos que passarem pela avaliação e inspeção possuirão 

um selo de certificação. Este processo é realizado por uma Organização 

Acreditada/Organismo de Certificação (OCP).  JORDÃO (2018, p. 98) aponta que as 

normas técnicas NBR IEC 60079-0 (ABNT, 2016a) em conjunto com a ABNT NBR IEC 

60079-26 estabelecem um procedimento de marcação obrigatória para equipamentos a 

serem utilizados em atmosferas explosivas no qual além da marcação Ex apresentada 

anteriormente, devem ser incluídos nos equipamentos Ex o OCP e o número do 

certificado.  
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       Na FIGURA 21 é apresentada a marcação de um equipamento elétrico com proteção 

combinada do tipo Ex de com a certificação INMETRO incluindo o nome e número do OCP, 

nesse caso o Bureau Veritas Certification e o seu respectivo número certificado BVC 

15.4497. 

 

FIGURA 21 – DADOS DE PLACA DE UM EQUIPAMENTO ELÉTRICO COM MARCAÇÃO EX 

  
FONTE: O autor (2020). 

 
            É importante ressaltar que caso o certificado tenha um sufixo “X”, indica que o 

equipamento possui alguma particularidade quanto à sua montagem ou restrições de uso. 

Tais dados deverão ser consultados no certificado de conformidade. Em adição, a NR-10 

(2016) cita-se que todos as certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas 

classificadas devem ser arquivadas no prontuário das instalações elétricas. 

 

 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA EX 

        Conforme citado anteriormente, o Brasil teve suas influências baseadas 

preliminarmente nas normas americanas, tais como NEC, e posteriormente foram 

migradas para o sistema internacional proposto pela IEC (Europeu). Desta forma, 

observa-se uma predominância de equipamentos do tipo Ex d (à prova de explosão) na 

maioria das plantas, pois estes eram a base da instalação Ex propostos originalmente pela 

NEC. Contudo deve-se observar as nuances entre as duas normas, no qual torna-se 

compulsório seguir as diretrizes das normas aplicáveis com base na norma IEC e não na 

NEC. 

        JORDÃO (2018, p. 78) explica que em invólucros à prova de explosão não é 

permitido a modificação do layout interno, pois dependendo da combinação entre as 

partes livres e ocupadas, há a possibilidade de geração de uma pré-compressão e uma 

possível detonação. Entre os principais riscos presentes nas instalações Ex d, pode-se citar 
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o esquecimento de instalação ou selagem incorreta das unidades seladoras e alterações 

dos invólucros que não são permitidas.  

       De acordo com JORDÃO (2019, p. 110), unidades seladoras são aplicadas para 

manter estanqueidade em relação à pressão de explosão, pois mesmo que uma centelha 

ou faísca venha a ocorrer no ambiente fechado esta não se propagará ao longo do trecho 

instalado. 

            De acordo com a Project Explo (2019), as unidades seladoras, de invólucro e de 

fronteira, devem ser preenchidas com massa de selagem certificada, não podendo ser 

massa de pintura, silicone, gesso ou demais materiais. É importante ressaltar que a 

unidade seladora somente tem função se a mesma estiver devidamente com o seu 

composto selante instalado. A FIGURA 22 apresenta um modelo típico instalação. 

 

FIGURA 22 – UNIDADE SELADORA 

 
FONTE: Modificado de Alltex (2021). 

 
            Contudo pode haver a possibilidade de ignição do ambiente mesmo que a unidade 

seladora esteja com sua massa aplicada, isto é, através da passagem de gases inflamáveis 

pelo interior dos cabos. Na FIGURA 23, é possível visualizar que por mais que a unidade 

seladora esteja instalada e com seu composto selante preenchendo o cabo, os gases 

podem adentrar as frestas do cabo e assim passar por dentro da isolação do cabo de um 

ambiente para outro, descaracterizando assim a unidade seladora. 

 

 



201 

  

 

FIGURA 23 – EXEMPLO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE SELADORA 

 
FONTE: Modificado de Junior e Sanguedo (2017). 

 

       Este critério também é válido para instalação utilizando prensa-cabos, pois se o 

cabo possuir frestas internas ou o prensa-cabo não for corretamente dimensionado (não 

ter o aperto suficiente ao redor da isolação do cabo), ainda haverá passagem de gases no 

interior do mesmo.  

       De acordo com JUNIOR E SANGUEDO (2017), os cabos para circuitos de segurança 

intrínsecos ficaram sujeitos aos mesmos requisitos aplicados da ABNT IEC 60079-14 aos 

cabos de instalação física devido ao risco de passagem de gases para uma área em que 

exista um considerável risco de ignição, através dos próprios cabos. 

        Somado ao risco da passagem de gases no interior da unidade seladora devido à 

selagem incorreta ou falta de composto selagem, há também a descaracterização do 

equipamento quanto à sua estanqueidade, como por exemplo a falta de parafusos e 

apertos de conexão pois se não forem feitas de forma adequada e seguindo as 

recomendações do fabricante, haverá passagem do gás em maior quantidade para o qual 

o equipamento foi projetado. Outro problema gravíssimo é a instalação do equipamento 

Ex d sem a unidade seladora ou prensa-cabo instalado na saída do invólucro. 

       Adicionalmente deve ser verificado que equipamentos Ex d possuem interstícios, 

que são fissuras em suas chapas que permitem o resfriamento do seu conjunto no caso de 

uma eventual explosão. Desse modo, por mais que os equipamentos Ex possuam 

invólucros especiais, eles não necessariamente possuem um grau de proteção 

impermeável tendo em vista que há estas frestas entre as chapas. No caso de intempéries, 
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maresia, ou incidência direta de jatos de água, podem adentrar no invólucro água e demais 

contaminantes. 

            BULGARELLI (2019, p. 134) cita que as juntas dos invólucros à prova de explosão 

devem ser protegidas de forma a evitar o acúmulo de águas no seu interior, reduzindo 

assim a corrosão. Contudo deve-se tomar cuidados especiais neste sentido, pois nem 

todos os tipos de materiais podem ser utilizados para tal finalidade. 

            Segundo BARBOSA (2019), a utilização indevida de fita veda rosca (teflon) e 

silicone em juntas roscadas de invólucros a prova de explosão altera as características de 

propagação das juntas metal-metal.  BULGARELLI (2020, p. 135) complementa que a 

aplicação de silicone nas juntas metálicas à prova de explosão também não é permitida 

pois o silicone apresenta a característica de cura ou de endurecimento quando em contato 

com o oxigênio do ar e altas temperaturas, fato este que impede o alívio de pressão interna 

no evento de uma explosão no interior destes invólucros. 

            BULGARELLI (2019, p. 134) aponta que não é permitido a utilização de fitas de 

teflon (veda-rosca) em juntas roscadas ou de plugueamento de entradas roscadas, pois as 

mesmas podem alterar as características das áreas de passagem de chama nas partes 

roscadas da junta, tornando a condição de operação do invólucro Ex d diferente daquela 

para o qual o mesmo foi construído, avaliado e ensaiado em laboratório.  Para tal, deve ser 

feita a proteção do equipamento e em hipótese alguma utilizar-se de recursos tais como 

vedação dos interstícios por meio de espumas expansivas ou silicone já que o interstício 

deve permanecer sem obstrução para permanecer funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 

  

INSPEÇÕES EX 

            É fundamental a realização de inspeções periódicas tendo em vista que a supervisão 

contínua permite a detecção prematura de falhas e possíveis reparos subsequentes e 

assim elevar o grau de confiabilidade da instalação Ex. Deste modo a NBR IEC 60079-17 

(ABNT, 2016h) caracteriza estas inspeções Ex em três graus: 

 Inspeção visual (V) - identifica defeitos e não conformidades evidentes (ausência de 

parafusos, equipamentos abertos, invólucros quebrados), sem a necessidade de 

ferramentas ou equipamentos de acesso; 

 Inspeção apurada (A) – além da inspeção visual, utiliza equipamentos de acesso 

como escadas ou ferramentas para melhor identificação das inconformidades e 

também avalia todos os aspectos definidos pela norma, como por exemplo o 

levantamento de certificados, placas de marcação entre outros fatores. Nesta 

inspeção também não é necessário desenergizar o equipamento ou abri-lo; 

 Inspeção detalhada (D) – engloba todos os aspectos cobertos pela inspeção apurada 

e, complementarmente, identifica defeitos internos do equipamento, tais como 

terminais frouxos ou outras anomalias com utilização se necessário de ferramentas 

e equipamentos de teste. Nessa inspeção é necessário a desenergização do 

equipamento. 

          Conforme estabelece-se na NBR IEC 60079-17 (ABNT, 2016h), a inspeção 

geralmente é a cada 3 anos, porém dependendo da necessidade, deve-se aumentar a 

periodicidade. Para tal, é fundamental que esta atividade seja feita por pessoal qualificado 

na instalação em decorrência de suas atividades rotineiras. 
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FERRAMENTAS DE QUALIDADE 

 

        As ferramentas da qualidade possuem como principal finalidade a medida 

preventiva, auxiliando as organizações a se anteciparem aos problemas que possam vir a 

ocorrer (Portal Administração, 2014) 

 

5W2H 

 

             Para LISBOA (2009), a ferramenta 5W2H (What, Who, Where, Why, How e How 

much), consiste numa ferramenta de cunho estratégico que visa auxiliar o planejamento 

de atividades de um negócio e representa basicamente um plano de ação bem detalhado 

no qual fica explícito as atividades, descrições e responsabilidades. Estes fatores formam 

assim um modelo padrão que pode contribuir e complementar um processo de 

diagnóstico e intervenções de um negócio conforme TABELA 12. 

 

TABELA 12 – MÉTODO 5W2H 

5W 

What O que? Que ação será executada? 

Why Por que? Por qual motivo a ação será executada? 

Who Quem? Quem irá participar/executar a ação? 

Where Onde? Onde a ação será executada? 

When Quando? Quando a ação deverá ser executada? 

2H 
How Como? Como será executada a ação? 

How much Quanto custa? Quanto custará para executar a ação? 

FONTE: O autor (2020) 

 
 

        A 5W2H é uma ferramenta semelhante a um checklist, ou seja, é uma lista de 

verificação com atividades que precisam ser desenvolvidas com o máximo de clareza 

possível por parte dos gestores dos processos. (RIES, 2017) 
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ANÁLISE DE RISCOS E SOLUÇÕES 

 

ELETRICIDADE ESTÁTICA 

        Conforme visto anteriormente, o risco potencial de eletricidade estática não pode 

ser totalmente eliminado pois está presente durante todo o processo causado pelo atrito 

e fricção por exemplo. Contudo, o risco pode ser controlado e mitigado a fim de garantir 

operações seguras. 

 

ANÁLISE DOS RISCOS 

              Conforme os exemplos apresentados por BULGARELLI (2020) anteriormente, na 

empresa estão presentes riscos de eletricidade em: 

 Pontos de abastecimentos (caminhão-tanque ou vagões);  

 Equipamentos elétricos (motor-bomba, exaustores) 

 Mangotes e tubulações e; 

 Vestimentas. 

 

             Os riscos de eletricidade estática são observados no processo de carga e descarga 

de caminhões/vagões que pelo processo de atrito entre o combustível com a 

tubulação/tanque ocorre a separação de cargas elétricas nos materiais.  Quando se 

observa a ausência de conexão de tais elementos ao sistema de aterramento, não ocorre 

a dissipação das cargas elétricas. Além disso, o caminhão por exemplo já pode ter 

acumulado carga estática previamente aos processos de enchimento ou drenagem do 

combustível. 

              Observa-se também a presença de eletricidade estática em elementos condutivos 

que possuem pontos de isolamento/descontinuidade tais como mangotes eletricamente 

descontínuos.  

         Por último, a eletricidade estática pode estar presente em vestimentas pois se 

utilizadas roupas de lã e outros materiais sintéticos propícios ao acúmulo de cargas 

elétricas, que se não dissipadas, podem evoluir para centelhas e assim oferecer riscos em 

pontos de abastecimento ou praça de bombas. 
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APLICAÇÃO DO 5W2H 

              Após apresentado tanto o conceito de estática assim como seus locais prováveis 

de ocorrência, pode-se através da utilização da ferramenta 5W2H organizar as 

informações e ações deste fenômeno, incluindo-se serviços e materiais voltados para esta 

solução. A TABELA 13 apresenta a aplicação da ferramenta para elaboração de planos de 

ação (soluções) para controle e mitigação do risco de eletricidade estática. 

 

TABELA 13 – ELETRICIDADE ESTÁTICA - MÉTODO 5W2H 

O que?  Controle e mitigação dos riscos de geração de eletricidade estática. 

Por que?  Para evitar choque elétrico e riscos de ignição e explosão. 

Onde? 

 

I. Em pontos de abastecimento; 

II. Em mangotes; 

III. Em tubulações; 

IV. Em equipamentos elétricos; 

V. Vestimentas. 

Quem? 

I. O setor de operações deve cumprir os procedimentos de aterramento temporário 

de caminhões-tanque e vagões; 

II. O setor de operações que utiliza tais equipamentos para alinhamentos; 

III. O setor de operações que utilizam tubulações para conexões; 

IV. Todos os colaboradores que utilizarem equipamentos elétricos dentro da planta 

industrial; 

V. Todos os colaboradores que adentrarem a área operacional. 

Nos itens de “I” a “IV” o setor de manutenção deve manter o sistema de aterramento 

funcional destas áreas. 

Quando? 

I. Sempre que houverem operações com combustíveis; 

II. Sempre que forem realizados o alinhamento do mangote para preenchimento da 

linha com combustível; 

III. Sempre que houverem operações com líquidos combustíveis ou produtos 

inflamáveis; 

IV. Antes do início de qualquer atividade na área operacional;  

V. Antes do colaborador entrar em qualquer zona de risco com formação de 

atmosferas explosivas. 

Como? 

I. Através de um sistema de aterramento funcional, monitoramento de aterramento 

contínuo durante operações, controle de vazão dos fluídos; 

II. Através de um sistema de aterramento funcional, controle de vazão dos fluídos, 

utilização de mangotes do tipo contínuo (condutivos); 
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III. Através de um sistema de aterramento funcional, controle de vazão dos fluídos e 

utilização de tubulações com elementos totalmente condutivos; 

IV. Através de um sistema de aterramento funcional e inspeções periódicas; 

V. Através da utilização de roupas com composição 100% algodão. 

FONTE: O autor (2020) 

 
              Com as ações encaminhadas utilizando esta ferramenta de qualidade, tornar-se-ão 

mais simples os planos de ação a serem adotados. No tópico “How Much”, devem ser 

apontados serviços para controle e mitigação de eletricidade estática. Na TABELA 14 são 

apresentados os principais serviços para controle de eletricidade estática. 

 
TABELA 14 –SERVIÇOS DE CONTROLE DE ELETRICIDADE ESTÁTICA – HOW MUCH 

Serviço 

Projeto/As-Built de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e 

Aterramento conforme normas ABNT NBR 5419, ABNT NBR 5410, NR-10 

Instalação de malha de aterramento (solda exotérmica, passagem de cabos, 

infraestrutura enterrada e aérea) 

Inspeção de SPDA e sistema de aterramento 

Medição de SPDA e aterramento periódicas 

Instalação de sistema de monitoramento de aterramento 

Instalação de sistemas de controle de vazão 

FONTE: O autor (2020) 

 

              Ainda no tópico “How much”, são apresentados os seguintes materiais utilizados 

para compor as soluções propostas no controle de eletricidade estática na FIGURA 24. 
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FIGURA 24 – MATERIAIS PARA SOLUÇÕES DE CONTROLE DE ESTÁTICA – HOW MUCH 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

               

 

 

 

 

 

Foto Descrição Função
Valor 

unitário

Painel monitor de aterramento 

Ex d
Modelo TMX-22.AT

Marca Telbra

Informar se o objeto conectado está com o aterramento 

funcional.
U$ 876 

Inversor de frequência 380V 50 

HP
Modelo ATV630

Marca Schneider Electric

Realiza controle de velocidade (vazão) e detecta falhas 

da rede elétrica.
U$ 2900 

Válvula solenóide Ex ia

Marca ASCA

Controla vazão através de comandos de abertura e 

fechamento de válvulas.
U$ 370 

Alicate terrômetro

Modelo 1630
Marca FLUKE

Medir resistência de aterramento e checar continuidade 

do sistema elétrico.
U$ 3333 

Microohmímetro digital portátil

Modelo MPK253
Marca Megabrás

Medir com alta precisão resistências com correntes de 

prova desde 1  mA até 10 A.
U$ 3331 

Cabo de cobre nú 7 fios 50 mm² 

confome NBR 6524
Marca Termotécnica

Oferecer uma baixa resistência elétrica e uma boa 

condutividade para dissipação de cargas elétricas.
U$ 8 

Haste de Aterramento tipo 

Copperweld de alta camada
5/8"  - 3000 mm

Marca Intelli

Permitir uma ligação direta e de maior abrangência dos 

condutores até o solo para dissipação das cargas 
elétricas.

U$ 21 

Conector split-bolt bimetálico

Modelo TEL-5420
Marca Termotécnica

Permitir conexões entre elementos metálicos. É uma 

alternativa à utilização da solda exotérmica.
U$ 3 

Kit para solda exotérmica 

(Molde, ignitor, alicate, 
compostos)

Materiais para realizar melhor conexão entre o cabo de 

cobre com a haste de aterramento e demais acessório.
U$ 111 

Caixa de inspeção

Modelo TEL-541
Marca Termotécnica

Facilitar o acesso aos

conectores de inspeção ao mesmo tempo em que os 
protege contra intempéries. 

U$ 10 
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CONTROLE E MITIGAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA 

             A NR-20 (2018) cita que durante o processo de transferência, enchimento de 

recipientes ou tanques devem ser definidos em projetos as medidas preventivas para 

controlar a geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática e também minimizar a 

emissão de vapores e gases inflamáveis.  

             Para tal pode-se utilizar das seguintes técnicas para controle e mitigação da 

geração de eletricidade estática: 

 Aterramento funcional (a); 

 Controle de vazão dos fluídos (b); 

 Monitoramento contínuo de aterramento durante operações de vagões ou 

caminhões-tanque (c); 

 Utilização de materiais condutivos (d); 

 Utilização de roupas que não acumulam eletricidade estática (e). 

 

             Cada uma destas técnicas será abordada na sequência conforme mencionado na 

aplicação do 5W2H anteriormente. 

 

(a) Aterramento funcional 

 

        BULGARELLI et al (2018) explicam que um dos principais recursos a serem 

considerados nas instalações elétricas, instrumentação, mecânicas, telecomunicações e de 

equipamentos de processo em atmosferas explosivas é a instalação de um sistema efetivo 

de aterramento e de equipotencialização de modo a permitir o escoamento contínuo das 

cargas eletrostáticas para o sistema de aterramento, evitando assim o seu acúmulo.  

        Deste modo há duas formas de mitigar este potencial de acúmulo de cargas 

estáticas: 

 Ligação ou Equipotencialização (Bonding); 

 Aterramento (Grounding) 

        Para PARMAR (2012), a equipotencialização é o simples ato de conectar dois ou 

mais elementos condutores com o objetivo de garantir que todos os equipamentos 

vinculados a este sistema estejam sob um mesmo potencial elétrico. A NBR 17505-2 

(ABNT, 2015a) complementa que a ligação é utilizada para minimizar a diferença de 

potencial entre objetos condutivos mesmo que o sistema conjunto não esteja aterrado.        
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             O aterramento por outro lado tem a função de equalizar o potencial do objeto com 

a terra. A NBR 17505-1 (ABNT, 2013a) aponta que o aterramento é um processo de 

ligação de um ou mais objetos condutivos a terra, de forma que todos os objetos fiquem 

com um potencial elétrico mais próximo de zero. Entre as finalidades de um sistema de 

aterramento, pode-se citar: 

 Manter valores de tensão entre terra-carcaça de equipamentos ou estrutura- terra 

dentro do nível de segurança dos colaboradores no caso de partes metálicas serem 

energizadas por alguma falha; 

 Proporcionar um caminho de escoamento de baixa resistência para a terra devido a 

descargas atmosféricas ou sobretensões; 

 Permitir a isolação de problemas causados pelas falhas a terra para equipamentos 

elétricos; 

 Diminuir valores de tensão fase-terra do sistema; 

 Facilitar o escoamento para a terra da eletricidade estática gerada por máquinas ou 

indução. 

        Desta forma garante-se que não haverá o acúmulo de cargas elétricas entre os 

equipamentos, pois não existirá diferença de potencial. A FIGURA 25 ilustra as diferenças 

principais entre a equipotencialização e aterramento. 

 

FIGURA 25 – EXEMPLOS DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO E ATERRAMENTO 

 
FONTE: Modificado de J.E.Spear (2020). 
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             Complementarmente, a continuidade elétrica do sistema deve ser sempre checada 

em conjunto para garantir a equipotencialização do sistema, pois o cabo de interligação 

de um ou mais elementos pode estar comprometido em algum ponto, criando assim 

pontos de fragilidade nas instalações. Segundo FLANDOLI (2016), não basta apenas a 

resistência de aterramento estar coerente e o sistema não estar equipotencializado ou 

vice-versa, pois todos os elementos constituintes do sistema de aterramento devem ser 

avaliados para estar funcional.    

             Para tal, a norma NBR 5419-3 (ABNT, 2015c) estabelece os critérios a serem 

analisados para garantir a efetividade do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas assim como o sistema de aterramento.  Em seu item 7.3.1 é citado que em 

terminais de líquidos combustíveis devem ser feitas inspeções anuais por profissionais 

habilitados (engenheiros eletricistas) para medição das resistências de aterramento da 

malha de terra existente. Além disso, devem ser previstas inspeções semestrais visuais do 

sistema para avaliar possíveis pontos deteriorados do sistema. 

             Desse modo, devem ser realizadas inspeções periódicas das instalações elétricas, 

para checar o aterramento. Para tal, podem ser utilizados alicates terrômetros (Loop 

Testing) para medir a resistência de Loop da malha de aterramento e verificação de 

continuidade elétrica ou por meio da utilização de microohmímetros com base no método 

da Queda de Potencial, descrito através da NBR 15749 (ABNT, 2009a).  

              Para ambos os casos, deve-se ter um cuidado adicional pois ambos os métodos 

realizam a injeção de corrente elétrica pelo condutor a ser medido, e como o sistema de 

aterramento é equipotencializado pode ocorrer diferenças de potencial.  

             No caso do método da Queda de Potencial, o eletrodo remoto e o sistema de 

aterramento em questão podem apresentar ddps no momento de instalação do 

terrômetro (fonte de corrente) e assim causar faíscas.  

             Para tal, recomenda-se verificar previamente com o voltímetro a ddp entre o 

eletrotodo e o aterramento e realizar medições quando não houverem operações com 

caminhões/vagões no local em que forem realizadas as medições por exemplo. 

             Embora não exista um valor padrão para o valor da resistência de aterramento, a 

norma NEC 250.56 recomenda que a impedância do sistema elétrico à terra seja inferior 

a 25 Ω e para equipamentos sensíveis, esse valor deve ser no máximo 5 Ω. Já a norma 

IEEE-142 (2007, p. 164) recomenda também um valor máximo de 5 Ω para sistemas 

comerciais e industriais. 
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             Uma boa prática utilizada na empresa é a identificação por meio de 

etiquetas/plaquetas dos pontos de descida e da malha de aterramento de forma que todo 

o sistema fique mapeado. Deste modo torna-se mais eficiente a programação das ações 

corretivas caso sejam observadas irregularidades no ato das inspeções tais como 

conectores que estejam oxidados ou rompidos do sistema de aterramento. 

             A etiqueta pode ser fixada por meio de uma plaqueta de inox para garantir maior 

durabilidade durante as inspeções e caso ela caia ou sofra algum dano, o ponto pode ser 

consultado e rastreado via projeto (AutoCAD). A FIGURA 26 ilustra parte do mapeamento 

do sistema na planta em questão com a sua identificação em campo e no projeto. 

FIGURA 26 – MAPEAMENTO NA ÁREA INDUSTRIAL 

 
FONTE: O autor (2020). 

 
 

(b) Controle de vazão de fluídos 

 

             O próprio fluxo do líquido combustível através das tubulações pode gerar este 

fenômeno e também a turbulência e o derramamento de produto nos primeiros instantes 

nos tanques vazios dos caminhões-tanque ou vagões. Logo a velocidade/vazão com que 

os mesmos são operados pode impulsionar o acúmulo de eletricidade estática caso não 

existam meios de drenar esta energia ou o aterramento tenham valores insuficientes para 

tal aplicação. 

             Durante as operações de carregamento e descarregamento de caminhões tanque a 

NBR 17505-5 (ABNT, 2015b) aponta sobre a verificação da velocidade (vazão) do fluído, 

adotando se necessário, acessórios tais como defletores e válvulas de restrição de fluxo 

que minimizem o impacto do fluido nas paredes dos tanques de modo a diminuir os riscos 

oriundos da eletricidade estática.  
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             Logo uma das medidas complementares ao aterramento seria a utilização de 

inversores de frequência para controle de velocidade do motor elétrico que é responsável 

pela vazão da bomba centrífuga. A FIGURA 27 ilustra o tipo de inversor de frequência 

voltado para processos que é empregado na empresa. 

FIGURA 27 – INVERSOR DE FREQUÊNCIA ATV630 

 
FONTE: O autor (2020). 

             Adicionalmente podem ser empregadas válvulas solenoides nos pontos de 

abastecimento pois esta válvula por se tratar de um dispositivo eletromecânico, é 

utilizado para controlar o fluxo de líquido ou gás através de sua abertura ou fechamento 

e assim controlar a vazão de saída. A FIGURA 28 ilustra uma destas válvulas instaladas em 

um dos pontos de abastecimento. 

FIGURA 28 – FUNCIONAMENTO DA VÁLVULA SOLENÓIDE 

 
FONTE: O autor (2020). 
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(c) Monitoramento contínuo de aterramento durante operações de vagões e 

caminhão-tanque 

 

             Para controle de estática nos pontos de abastecimento, a solução se dá com a 

utilização de conectores/ cabo de aterramento para interligar o vagão-tanque ou o 

caminhão à malha de terra existente. Na FIGURA 29 é apresentado o conector/garra de 

aterramento conectado a um caminhão-tanque durante um processo de carregamento. 

FIGURA 29 – ATERRAMENTO TEMPORÁRIO DE CAMINHÃO-TANQUE 

 
FONTE: O autor (2020). 

             Deste modo os operadores devem receber treinamentos específicos e periódicos 

para garantir o aterramento dos caminhões tanque ou vagões e assim evitar possíveis 

erros operacionais. Entretanto, mesmo com treinamentos ainda é possível que ocorram 

falhas operacionais em virtude de em caso de desatenção, estresse ou outros fatores que 

possam levar ao esquecimento da conexão da garra de aterramento ao caminhão ou vagão 

e assim criar um elo frágil durante a operação. 

             A fim de contornar tais situações é imprescindível a instalação de um monitor de 

aterramento temporário, no qual o painel avalia a efetividade de conexão entre a carcaça 

do veículo ou tanque, realiza a dissipação das cargas eletrostáticas residuais e também 

indica por meio de sinalizadores se o sistema já está liberado para utilização. A FIGURA 

30 ilustra este equipamento. 
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FIGURA 30 – ATERRAMENTO TEMPORÁRIO EM PLATAFORMA DE OPERAÇÕES 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

             A NBR IEC 60079-32-1 (ABNT, 2020a) complementa que o sistema de 

monitoramento seja capaz de diferenciar a conexão ao tanque do caminhão e outros 

objetos metálicos. Isto é necessário para que os operadores não possam conectar o 

sistema de aterramento em partes que podem ser eletricamente isoladas do caminhão, 

como por exemplo o para-lamas.  

            Além disso, devem ser previstos por meio de procedimentos a utilização de luvas 

durante a primeira conexão da garra de aterramento tendo em vista que o caminhão já 

possa estar com alguma carga estática residual antes mesmo de chegar ao ponto de 

abastecimento. Complementarmente, a conexão deve ser realizada somente com a boca 

de visita do caminhão-tanque fechada para evitar a liberação de uma fonte de ignição 

proveniente de eletricidade estática na presença de vapores e gases combustíveis. 

             A NBR IEC 60079-32-1 (ABNT, 2020a) e a API RP 2219 (2016) recomendam que o 

sistema de aterramento deverá fornecer uma resistência ôhmica entre o caminhão e os 

pontos de aterramento inferior a 10 Ω. 

             Em adição, podem ser previstos sistemas de intertravamento na qual a bomba 

centrífuga só poderá ser ligada se o aterramento já estiver previamente realizado, sem 

estes passos anteriores realizados o carregamento ou descarga ficam bloqueadas por 

questões de segurança. Assim todas estas barreiras garantem que as operações possam 

ocorrer de maneira segura. 
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(d) Utilização de materiais condutivos 

 

             Podem ocorrer também o acúmulo de eletricidade estática em mangotes pois 

existem no mercado modelos contínuos (condutivos) e descontínuos (isolantes). Os 

descontínuos podem induzir uma polarização na região de isolamento dos seus elementos 

metálicos, a FIGURA 31 ilustra um mangote descontínuo na prática. 

FIGURA 31 – MANGOTE ELETRICAMENTE DESCONTÍNUO 

 
FONTE: O autor (2020). 

  

             Esta descontinuidade pode transformar o objeto em um capacitor no qual 

descarregará esta energia acumulada em algum momento. Isto vale para mangotes, 

tubulações ou equipamentos elétricos tais como compressores, exaustores, etc. 

             Nesse caso, a forma de controlar este risco é a adoção de equipamentos condutivos 

e que estejam sempre conectadas à malha de aterramento da planta industrial a fim de 

criar um meio de dissipação das cargas elétricas e também eliminar diferenças de 

potencial entre um objeto ou outro. 

             Para evitar o acúmulo de eletricidade estática especificamente em tubulações, a 

NBR 17505-5 (ABNT, 2015b) cita que todas as tubulações que passem pela área 

classificada devem ser permanentemente conectadas à malha de aterramento. A norma 

NBR IEC 60079-32-1 (ABNT, 2020a) cita que a resistência de conexão entre chassis, 

tanque e as tubulações associadas deve ser inferior a 1 MΩ, já para sistemas totalmente 

metálicos a resistência não deve ser superior a 10 Ω, em casos contrários devem ser feitas 

inspeções para avaliar possíveis problemas que podem ser causados por corrosão ou 

conexões soltas. 
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(e) Utilização de roupas que não acumulam eletricidade estática 

 

             No caso de vestimentas de poliéster, a fricção de roupas de nylon (lã) por exemplo 

ou outro material como fibras sintéticas podem levar ao acúmulo de cargas 

eletroestáticas. O risco de explosão pode ser potencializado se o colaborador adentrar 

uma atmosfera explosiva e essa energia liberada por meio de uma ruptura dielétrica 

(faísca ou centelha) possuir uma energia mínima de ignição. 

             A fim de evitar o acúmulo de cargas eletrostáticas causadas pelo atrito do 

colaborador ao movimentar-se, devem ser utilizadas vestimentas de algodão pois o 

algodão é um isolante elétrico e evita este acúmulo. É importante que o colaborador utilize 

sempre tais vestimentas quando adentrar em áreas classificadas e realize contato com 

estruturas que estejam conectadas ao sistema de aterramento para dissipar quaisquer 

cargas residuais presentes no corpo. 

             Deve-se ter um cuidado adicional para não utilizar roupas de fibra sintética ou 

outro material por baixo da de algodão não é recomendado. 

             Na empresa, todos os colaboradores que tem acesso à área operacional devem 

obrigatoriamente utilizar camisas de manga longa e calças com composição de 100% 

algodão para evitar tais riscos. 
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Sobreaquecimento de equipamentos 

             O sobreaquecimento é considerado como um problema gravíssimo pois como no 

ambiente em questão há várias áreas sujeitas à presença de gases inflamáveis, torna-se 

muito mais fácil a formação do triângulo do fogo tendo em vista que o sobreaquecimento 

culmina em altas temperaturas de superfície. 

 

ANÁLISE DOS RISCOS 

             Os riscos de ignição causados por sobreaquecimentos podem ser causados por 

várias razões distintas, entre elas pode-se citar: 

 Dimensionamento incorreto de condutores e/ou mau contato entre os elementos 

condutores do equipamento elétrico; 

 Esforço excessivo dos elementos mecânicos de motores e bombas centrífugas 

 Faltas na rede elétrica, tais como falta à terra e curto-circuito, falha internas nos 

componentes e/ou circuitos elétricos dos equipamentos; 

 Deficiência na troca térmica do equipamento com o ambiente; utilização de 

equipamentos em aplicações para o qual não foram projetados; 

 Erros operacionais. 

 

             O sobreaquecimento também pode ser causado também por deficiência na troca 

térmica do equipamento com o ambiente ou utilização de equipamentos incorretos para 

a aplicação desejada. Por exemplo a utilização de equipamentos para ambientes 

climatizados em áreas com exposição direta ao calor ou sem sistema de ventilação 

forçada/resfriamento adequado. 

             Conforme apresentado anteriormente, o sobreaquecimento é uma das principais 

causas de acidentes em terminais deste ramo, tendo como exemplo da empresa 

Ultracargo no Brasil, cujo incêndio foi causado pelo fechamento das válvulas de um 

conjunto motor-bomba somado à falta de produto. Estes fatores levaram a um aumento 

súbito de pressão e temperatura, que fez com que o combustível se espalhasse pela área 

e assim entrando em contato com equipamentos energizados (motores) e superfícies 

quentes que culminaram na explosão. 

             No caso da empresa estudada, o sobreaquecimento também se concentra 

principalmente nos conjuntos motores-bombas tendo em vista que esse é o principal 

equipamento utilizado para transferência de combustíveis. Da mesma forma, o risco de 
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sobreaquecimento é proveniente por falhas humanas, como por exemplo procedimentos 

incorretos ou desatenção. 

             O sobreaquecimento pode ocorrer nos motores elétricos que que estão conectados 

nas bombas centrífugas. O motor pode estar subdimensionado ou sob elevada carga em 

seu eixo, como por exemplo um produto mais denso para carregamento (soda cáustica) 

ou algum outro produto químico. Outra situação em que pode ocorrer é quando o 

conjunto motor-bomba está com suas válvulas de saída obstruídas ou fechadas, no qual 

ocorre um aumento súbito de pressão. 

Além do motor elétrico, há uma preocupação sobre o funcionamento das bombas 

centrífugas em virtude do seu aumento de pressão de saída. 

            Segundo GOUVEA (2008), as bombas centrífugas têm como princípio de 

funcionamento a geração de duas zonas de pressão, sendo a de baixa pressão na sucção e 

a de alta pressão na descarga (recalque). Este processo de criação de uma alta pressão de 

saída permite que o liquido vença as perdas de carga provenientes da tubulação. 

        Em adição, o líquido combustível nas bombas centrífugas serve como um 

resfriamento natural da própria bomba, logo se o produto ficar apenas na recirculação ou 

se a bomba for ligada sem produto ou com excesso de ar (bolsões de ar), ocorre a geração 

de atrito interno e sobreaquecimento do conjunto, principalmente na região da voluta 

(caracol). Na FIGURA 32 é apresentado o conjunto motor-bomba com sua voluta 

destacada. 

FIGURA 32 – VOLUTA DE UMA BOMBA CENTRÍFUGA 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

        O sobreaquecimento também pode acontecer devido ao esforço mecânico 

excessivo, como por exemplo o desbalanceamento, o desalinhamento, a falta de 

lubrificação, um selo mecânico desgastado.  
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        Conforme explicado anteriormente, a temperatura pode atingir valores altos o 

suficiente para alcançar a temperatura de autoignição do combustível e a proximidade 

com outros conjuntos motores bombas que estão operando produtos também 

potencializam a reação em cadeia. 

7 

APLICAÇÃO DO 5W2H 

             No caso do risco de sobreaquecimento dos equipamentos, a ferramenta de 

qualidade 5W2H foi utilizada para compor e endereçar as ações de acordo com o item 

estudado. A TABELA 15 apresenta a aplicação do método ao risco de sobreaquecimento. 

TABELA 15 – RISCO DE SOBREAQUECIMENTO- MÉTODO 5W2H 

O que?  Controlar o risco de sobreaquecimento de equipamentos elétricos e mecânicos. 

Por 

que? 

 Porque os riscos de sobreaquecimento podem levar ao comprometimento da segurança 

no terminal, entre os seus fatores podem ser citados: 

I. Dimensionamento incorreto de condutores e/ou mau contato entre os elementos 

condutores do equipamento elétrico; 

II. Esforço excessivo dos elementos mecânicos de motores e bombas centrífugas; 

III. Faltas na rede elétrica, tais como falta à terra e curto-circuito, falha internas nos 

componentes e/ou circuitos elétricos dos equipamentos; 

IV. Deficiência na troca térmica do equipamento com o ambiente; utilização de 

equipamentos em aplicações para o qual não foram projetados; 

V. Erros operacionais. 

Quem? 

I. Setor de engenharia; 

II. Setor de engenharia; 

III. O setor de engenharia e manutenção; 

IV. Setor de engenharia e manutenção; 

V. O setor de operações deve realizar operações corretas para não criar situações de 

risco. 

Onde? 
 Em equipamentos instalados em áreas classificadas tais como em plataformas de 

operação e principalmente nos conjuntos motores-bombas. 

Quando

? 

I. Sempre que forem ampliadas as plantas industriais, devem ser previstos medidas de 

proteção contra possíveis sobreaquecimentos; 

II. Sempre que forem ampliados a planta industrial devem dimensionados os 

equipamentos corretos e sempre antes da operação devem ser verificados o 

funcionamento de tais equipamentos; 
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III. No comissionamento de novas unidades devem haver dispositivos de proteção 

contra falhas elétricas; 

IV. Antes do início de qualquer atividade em atmosferas explosivas deve ser verificado 

o equipamento e também o ambiente; 

V. Antes de iniciar qualquer atividade em atmosferas explosivas. 

Como? 

I. Os condutores devem ser especificados de acordo com a ABNT NBR 14039 e a NBR 

5410, a fixação dos elementos condutores deve ser feita com bornes de potência ou 

com terminais apropriados para cada aplicação; 

II. As bombas centrífugas e motores devem ser utilizados de acordo com as 

especificações dos fabricantes e devem ser adotadas técnicas preditivas tais como 

análise de vibração para avaliação da integridade dos elementos mecânicos que 

possam estar causando esforços mecânicos demasiados, como por exemplo 

desbalanceamento, falta de lubrificação, desalinhamento, etc; 

III. Para proteção dos equipamentos elétricos devem ser utilizados equipamentos que 

possuam proteções contra falhas na rede elétrica tais como inversores de frequência 

ou relés de proteção; 

IV. Deve ser avaliada com base na classificação de área se o equipamento possui uma 

classe de temperatura compatível com este local; 

V. O setor de operação deve garantir que operações seguras por meio da eliminação de 

bolsões de ar, válvulas fechadas, falta de produtos na voluta da bomba.  

Adicionalmente podem ser previstos: 

 Instalação de sensores de temperatura/transmissores de temperatura para 

monitoramento térmico de superfície das volutas das bombas; 

 Instalação de pressostatos/transmissores de pressão para monitoramento de pressão 

na linha de processo da bomba; 

 Instalação de sistema de intertravamento para parada de emergência em caso de 

temperaturas/pressões elevadas conforme setpoint definido pelo usuário. 

FONTE: O autor (2020) 

         No tópico How Much, são apresentados na FIGURA 33 alguns dos materiais que 

podem ser utilizados para compor soluções de controle de sobreaquecimento de 

equipamentos. 
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FIGURA 33 – MATERIAIS PARA SOLUÇÕES DE SOBREAQUECIMENTO – HOW MUCH 

 
FONTE: O autor (2020) 

            Ainda dentro do tópico How Much, na TABELA 16 é apresentada uma lista de 

serviços típicos para controle de sobreaquecimentos. 

TABELA 16 –SERVIÇOS DE CONTROLE DE SOBREAQUECIMENTO – HOW MUCH 
SERVIÇO 

Instalação de sensor/transmissor/indicador de temperatura 

Configuração de inversor de frequência 

Instalação de transmissor de pressão/pressostato 

Instalação e configuração de sensores de vibração 

Consultoria / análise de vibração 

FONTE: O autor (2020) 

 

 

 

Foto Descrição Função
Valor 

unitário

Sensor de temperatura Ex ia tipo 

PT100 3 fios Modelo TR50
Marca WIKA

Medir valores de temperatura correlacionado com os seus 

respectivos valores de resistência ôhmica.
U$ 93 

Indicador de temperatura e 

processos
Modelo 8010
Marca WEST

Apresentar valores de temperatura e realizar ações de 

abertura e fechamento de contatos de acordo com o valor 
configurado.

U$ 219 

Inversor de frequência 380V

Modelo ATV630
Marca Schneider Electric

Por meio de entradas analógicas, indicar valores de 

temperatura e realizar ações de alerta e erro com base no 
valor configurado.

U$ 2900 

Sensor de vibração Ex m

Modelo DynaLogger Basic TcA
Marca Dynamox

Coletador dados de velocidade e aceleração nos 3 eixos 

configurados e indicar alertas com base no valor configurado.
U$ 222 

Pressostato eletrônico Ex d até 10 

Bar
Modelo PSI.EX.P3 10

Marca Zurich

Indicar pressão de trabalho e realizar abertura e fechamento 

de contatos elétricos com base no valor configurado
U$ 609 

Transmissor de temperatura Ex ia 

(4 a 20 mA) Modelo T12.30 Ex
Marca WIKA

Converter os sinais elétricos de sensores de temperatura em 

termos de resistência ôhmica para sinais de 4 a 20 mA ou 0 a 
10 V.

U$ 756 

Relé de proteção

Modelo SEPAM S42
Marca Schneider Electric

Realizar proteções contra falhas na rede elétrica baseado nas 

medições da tensão de linha da entrada de de energia elétrica 
da unidade consumidora.

U$ 2593 

Gateway bluetooth 

Modelo DynaGateway
Marca Dynamox

Realizar coleta automática de dados via Bluetooth dos 

sensores de vibração e exportar os dados para a nuvem 
(supervisório)

U$ 617 
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO 

        A fim de controlar e mitigar o risco de sobreaquecimento dos conjuntos motores-

bombas pode-se adotar as seguintes soluções:  

 Dimensionamento correto de condutores (a); 

 Proteção contra falhas na rede elétrica (b); 

 Utilização de equipamentos com especificações térmicas corretas para a área (c); 

 Realizar análises de vibração do conjunto (d); 

 Boas práticas de operação do conjunto (e); 

 Monitoramento térmico contínuo (f);  

 Implantação de sensores de monitoramento de pressão (g). 

 

(a) Dimensionamento correto de condutores elétricos 

 

             Para evitar sobrecargas no sistema elétrico, os condutores dos motores elétricos 

ou demais cargas devem estar dimensionadas de acordo com a corrente elétrica nominal 

de operação do equipamento. Para tal, devem ser utilizados condutores conforme 

estabelecidos pela ABNT NBR 5410 para instalações em baixa tensão e pela ABNT NBR 

14039 para instalações em média tensão. Especificamente para baixa tensão, devem ser 

seguidos os critérios: 

 Ampacidade (capacidade de condução de corrente elétrica),  

 Queda de tensão do circuito,  

 Temperatura do ambiente (Fator de temperatura); 

 Quantidade de cabos (Fator agrupamento),  

 Escolha do circuito (monofásico, bifásico ou trifásico); 

 Método de instalação deste circuito (enterrado, aparente, embutido, etc). 

        É apresentado na NBR 5410 (ABNT, 2004) a tabela 37 que estabelece a relação 

entre a seção nominal do cabo (mm²) de cobre com o número de condutores carregados 

e seus métodos de instalação. Na TABELA 17 é apresentado parte da referida tabela.  
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TABELA 17 – CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA DOS CABOS DE COBRE 

Seção 

nominal 

 (mm²) 

Métodos de referência indicados na tabela 33 

A1 A2 B1 B2 C D 

Número de condutores carregados 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

Capacidade de condução de corrente elétrica (A) 

0,5 10 9 10 9 12 10 11 10 12 11 14 12 

0,75 12 11 12 11 15 13 15 13 16 14 18 15 

1 15 13 14 13 18 16 17 15 19 17 21 17 

1,5 19 17 18,5 16,5 23 20 22 19,5 24 22 26 22 

2,5 26 23 25 22 31 28 30 26 33 30 34 29 

4 35 31 33 30 42 37 40 35 45 40 44 37 

6 45 40 42 38 54 48 51 44 58 52 56 46 

10 61 54 57 51 75 66 69 60 80 71 73 61 

16 81 73 76 68 100 88 91 80 107 96 95 79 

FONTE: Modificado de NBR 5410 (ABNT, 2004). 
 

(b) Proteção contra falhas na rede elétrica 

 

        Entre as causas dos danos pode-se citar sobretensão, subtensão, falta de fase que 

são distúrbios associados à Qualidade de Energia Elétrica (QEE) no qual ocorrem 

alterações significativas no valor eficaz da tensão de referência. Estes efeitos podem 

causar danos aos equipamentos elétricos como por exemplo o sobreaquecimento e 

queima dos mesmos, pois eles não foram projetados para trabalhar fora da faixa de 

operação nominal por longos intervalos de tempo.  

             A fim de proteger as instalações elétricas quanto a sua qualidade de energia podem 

ser empregados inversores de frequência para proteção individual do conjunto motor-

bomba. O inversor de frequência além de proporcionar o ajuste de velocidade do motor, 

também possui dispositivos de proteção na entrada e saída de seus circuitos por meio de 

filtros. Porém nem todos os motores elétricos possuem inversores de frequência, ou 

existem equipamentos que não são independentes de tal aplicação tais como 

transformadores de potência na subestação. Nesse caso, devem ser previstas proteções 

de todos os elementos, tanto na baixa quanto na média tensão. 

             Para tal observa-se que a concessionária exige a instalação nos cubículos de 

entrada de energia elétrica relés de proteção geral de forma que caso ocorram falhas 

externas, este equipamento possa atuar na proteção da origem de distribuição de energia, 
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sem causar danos aos circuitos a jusante (mais longínquos). As proteções que tais 

dispositivos possuem são conforme a tabela ANSI (American National Standards 

Institute). Na TABELA 18 é apresentado parte das funções de proteção contidos na tabela 

ANSI.  

 

TABELA 18 – FUNÇÕES PARCIAIS DA TABELA ANSI DE PROTEÇÃO 
CÓDIGO DENOMINAÇÃO 

27 Relé de subtensão 

50 Relé de sobrecorrente instantâneo 

51 Relé de sobrecorrente temporizado 

59 Relé de sobretensão 

FONTE: Modificado de Electron (2010) 

             Os números da tabela ANSI/IEEE indicam quais recursos o dispositivo de proteção 

suporta em sistemas de monitoramento, proteção, comutação e controle de subestações 

e painéis elétricos.  Todavia, a concessionária só exige as funções 50 e 51 conforme tabela 

ANSI, que são respectivamente proteção contra sobrecorrentes instantâneas e 

temporizadas (função 51).  

             Dessa forma, a unidade acaba ficando suscetível a outras falhas elétricas tais como 

subtensão, sobretensão ou ausência de tensão na entrada de energia. Para tal, na empresa 

é utilizado o relé de proteção modelo SEPAM S42 que possui além das funções 50 e 51, a 

função 27 (Subtensão) configurado para atuar com 40% da tensão nominal e a função 59 

(Sobretensão) para atuar com uma tensão 10% superior da nominal.  

            Este relé atua de acordo com o tempo definido pelo usuário e consegue armazenar 

os dados, de forma que seja possível avaliar em qual momento houve a ocorrência (dia, 

hora, minuto) e qual a falha registrada.  A FIGURA 34 ilustra este equipamento instalado 

no cubículo de entrada de uma das subestações com a indicação de falha de subtensão. 
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FIGURA 34 – RELÉ DE PROTEÇÃO GERAL SEPAM S42 SCHNEIDER ELECTRIC 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

             Como o processo é automático, não há necessidade do eletricista se deslocar até os 

locais de risco para desligar os equipamentos durante estas falhas, de forma que técnico 

só precisa avaliar se o erro externo foi corrigido pela concessionária e rearmar o sistema 

quando o mesmo estiver em condições normais de operação. 

 

(c) Utilização de equipamentos com especificações térmicas corretas para a 

área 

 

             Conforme visto anteriormente, a temperatura de superfície de um equipamento 

pode vir a tornar-se uma atmosfera explosiva caso ela atinja temperaturas altas o 

suficiente para alcançar a temperatura de autoignição do líquido combustível. A fim de 

controlar este risco, devem ser utilizados equipamentos que operem com uma 

temperatura abaixo da temperatura de ignição do gás presente naquele local, deve-se 

avaliar qual a classe de temperatura exigida através do projeto de classificação de áreas. 

A FIGURA 35 ilustra parte do estudo de classificação de um ponto de abastecimento da 

empresa. 
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FIGURA 35 – CLASSIFICAÇÃO DE ÁREA DA PLATAFORMA DE OPERAÇÕES 

 
FONTE: O autor (2020). 

             Desse modo, neste ponto de abastecimento a classe de temperatura é T3 conforme 

observa-se na FIGURA 35, nesse caso o equipamento deve possuir uma classe de 

temperatura entre as faixas T3 a T6 de modo que sua temperatura de superfície não possa 

oferecer riscos durante suas condições de operação. Na FIGURA 36 é ilustrado um dos 

equipamentos instalados nesta área que atendem este requisito. 

 
FIGURA 36 –EQUIPAMENTO COM CLASSE DE TEMPERATURA CORRETA 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

(d) Análise de vibração 

 

       Adicionalmente pode-se atuar com técnicas de manutenção preditiva relacionadas 

à análise de vibração. Os demasiados esforços mecânicos que o conjunto motor bomba 

sofrem podem acarretar não somente à quebra do equipamento, mas também um 

aquecimento anormal que pode culminar numa situação de risco. Nestes casos, para 

evitar problemas oriundos de vibração anormal, pode-se realizar inspeções periódicas 

nos equipamentos com utilização de sensores de vibração. 
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             Uma das grandes dificuldades encontradas em campo é que a coleta de dados deve 

ser feita no momento em que o equipamento está operando. Há casos em que o conjunto 

a ser medido não se encontram em utilização, inviabilizando as medições e custos 

advindos de mão de obra especializada. A fim de contornar esta situação, na empresa são 

utilizados sensores de vibração Ex ma (para Zona 0) tais como da empresa Dynamox, o 

sensor Dynalogger modelo TcA, no qual o mesmo pode ser fixado por meio de parafusos 

ou resina epóxi no equipamento a ser medido, conforme FIGURA 37. 

FIGURA 37 – FIXAÇÃO DE SENSOR DE VIBRAÇÃO EX NO CONJUNTO MOTOR BOMBA 

 
FONTE: O autor (2020). 

             De acordo com a Dynamox (2019), este equipamento possui sensores de vibração 

e temperatura e também memória interna para armazenamento dos dados. Sempre que 

o equipamento analisado entrar em funcionamento, o sensor entrará em funcionamento 

e passará a armazenar os dados com sua memória. Toda a sua comunicação é feita por 

meio de Bluetooth, no qual é possível cadastrar o ativo por meio do aplicativo DynaPredict 

e estabelecer os valores limites mínimo e máximo de velocidade e aceleração permitidas 

para o equipamento, fatores estes que variam de acordo com a máquina.  Na FIGURA 38, 

é apresentado o princípio da solução de coleta de dados. 

FIGURA 38 – PRINCÍPIO DA SOLUÇÃO DE COLETA DE DADOS  

 
FONTE: Dynamox (2019). 
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             Conforme apresentado acima, a coleta dos dados pode ser feita de maneira manual, 

no qual o usuário deve ir presencialmente no local para coleta por meio de um celular com 

sistema Android e Bluetooth habilitado. Porém, para otimização de mão de obra, pode-se 

instalar remotamente o gateway.  A Dynamox (2019) cita que o gateway tem a função de 

coletar automaticamente os dados dos Dynalogger dentro do seu alcance Bluetoooth e 

enviar os dados diretamente para a plataforma web, desde que esteja conectado a nuvem 

(rede). Na FIGURA 39 são apresentados a tela da plataforma web de um ativo, onde pode-

se verificar as velocidades nos três eixos do DynaLogger e também a temperatura no 

ponto. 

FIGURA 39 – DADOS DE VELOCIDADE E TEMPERATURA NA PLATAFORMA WEB  

 
FONTE: O autor (2020). 

             É importante reforçar que os dados mostrados, assim como a configuração de 

alarmes e respectivas análises devem ser feitas por profissionais especializados em 

vibração, de modo a evitar diagnósticos errôneos e geração de alarmes falsos.  

             Deste modo é possível, desde que feito de modo adequado, agir preventivamente 

para realização de manutenções periódicas no conjunto motor-bomba, incluindo por 

exemplo: limpeza, lubrificação, troca de selos, rolamentos, desalinhamento, 

desbalanceado, identificação de esforços mecânicos demasiados em determinado eixo e 

consequente sobreaquecimentos indevidos. 

 

(e) Boas práticas de operação do conjunto 

 

             Conforme visto anteriormente, a falta de produto (líquido combustível) na voluta 

da bomba ou o fechamento das válvulas de saída podem danificar a bomba e causar 

sobreaquecimentos do conjunto e também um aumento súbito de pressão. 
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             A fim de contornar esta situação, o setor de operações deve garantir que o recalque 

(saída) da bomba centrífuga esteja livre para circulação do produto, caso contrário haverá 

recirculação do líquido, e este acabará aquecendo-se.  

             Para evitar que a bomba trabalhe com produto e sem bolsões de ar, umas das 

técnicas a serem utilizadas é o escorvamento. Este processo consiste no preenchimento 

prévio com o fluído a ser bombeado no interior da bomba e da tubulação antes do 

acionamento elétrico do conjunto de forma que a eliminar os bolsões de ar dentro da 

tubulação.  

            Outra medida de proteção contra eventuais problemas mecânicos é realizar um 

plano de manutenção de motores e bombas centrífugas, no qual podem ser feitas 

lubrificações das partes móveis tais como rolamentos periodicamente com graxas 

conforme recomendações do fabricante, além de inspeções dos conjuntos e 

eventualmente substituição de componentes deteriorados tais selos mecânicos. 

             Por último, sempre em que forem feitas operações deverá ser verificado o 

funcionamento do equipamento e periodicamente devem ser inspecionados o conjunto 

quanto à sua temperatura e barulhos, assim como suas válvulas de saída. 

 

(f) Monitoramento térmico contínuo 

 

       Complementarmente pode-se adotar a utilização de proteções com 

monitoramento térmico contínuo, como por exemplo a instalação de sensores de 

temperatura. O sensor utilizado na empresa é a termoresistência modelo TR50 com 

proteção Ex ia (Zona 0) do tipo PT100 ou PT1000 da marca WIKA, este sensor voltado 

para monitoramento de temperatura de superfície. Na FIGURA 40 é apresentado o sensor 

de temperatura instalado diretamente na voluta da bomba. 

FIGURA 40 – MONTAGEM DO SENSOR DE TEMPERATURA NA BOMBA 

 
FONTE: O autor (2020). 
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             Este sensor de temperatura pode ser conectado ao acionamento elétrico do motor, 

de modo que caso atinja-se uma temperatura perigosa de operação, o conjunto possa ser 

desligado automaticamente por meio de um intertravamento elétrico. 

             Conforme visto anteriormente, na empresa o acionamento dos motores elétricos é 

feito por meio de inversores de frequência para controle de velocidade e vazão. Para a 

ligação do sensor de temperatura, há inversores de frequência que já possuem entradas 

analógicas (AI – Analogic Inputs) próprias para PT100 ou PT1000, como é o caso do 

Inversor ATV630 utilizado na empresa. A FIGURA 41 apresenta o modelo mencionado 

juntamente com a medição de temperatura no display. 

FIGURA 41 – INVERSOR DE FREQUÊNCIA ATV630 COM O MONITORAMENTO TÉRMICO  

 
FONTE: O autor (2020). 

             Esta é uma boa opção pois permite a ligação direta do sensor de temperatura no 

inversor, não sendo necessário custos adicionais para conversão deste sinal de campo. 

Este inversor ainda possibilita a ligação de um PT1000 ao invés de um PT100, que pode 

ser vantajoso em situações em que a distância entre o conjunto motor bomba e o inversor 

de frequência seja muito grande.  

             Isto se dá pelo fato do PT100 ou PT1000 refletir a resistência elétrica do sensor a 

0 °C, sendo 100 Ω para PT100 e 1000 Ω para PT1000. Porém, à medida que a distância 

aumenta, a resistência do conjunto torna-se maior e isso pode induzir a erros de medição. 

Para tal, recomenda-se a utilização de PT100 com mais fios para compensação da 

resistência ôhmica, ou utilização de PT1000 que possui uma resistência num fator de 10 

vezes maior, ou utilização de conversores de sinal para que os valores finais não 

apresentem divergências.  

             Em casos no qual a distância possa ser um fator impeditivo e também o inversor 

de frequência não possuir entradas diretas para termoresistências, pode-se utilizar 

transmissores de temperatura para conversão do valor térmico para um sinal 4 a 20 mA 

ou 0 a 10 V por exemplo e ligar numa entrada analógica diretamente ao equipamento 
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elétrico responsável pelo acionamento do motor também.  Na FIGURA 42 é ilustrado um 

modelo de transmissor de temperatura Ex ia. 

 

FIGURA 42 – TRANSMISSOR DE TEMPERATURA MODELO T15.H E T15.R 

 
FONTE: Wika (2020). 

             Caso a distância não seja um problema e o acionamento esteja numa área não Ex, 

pode-se utilizar indicadores de temperatura próprios para ligação da termoresistência 

escolhida. A empresa possui em alguns de seus Centro de Controle de Motores (CCM) 

inversores de frequência da marca WEG, modelo CFW11. Nestes, optou-se pela utilização 

de um indicador de processos da marca WEST, modelo 8010 que possui entradas para 

PT100 com ligação a 3 fios. A FIGURA 43 ilustra os dois equipamentos montados num 

painel elétrico. 

FIGURA 43 – MONTAGEM DO INDICADOR DE TEMPERATURA EM PAINEL ELÉTRICO 

 
FONTE: O autor (2020). 
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             Conforme FIGURA 43, a temperatura medida em campo por meio do sensor 

térmico é 24,7 °C. Foi configurado o desligamento automático do inversor para que caso 

seja atingida uma temperatura de 45 °C, o indicador de temperatura WEST ativa um 

alarme do tipo latching, que obriga o usuário ir diretamente até o local para avaliar o erro 

e realizar o reset da falha caso a mesma tenha desaparecido.  Isto impede que o inversor 

de frequência feche novamente o contato para ligação do motor caso a temperatura fique 

abaixo da temperatura de setpoint, e assim entrar numa situação de liga-desliga 

ininterruptos.  

             Como redundância, há a possibilidade de utilização de relés de segurança, para que 

somente após o reset do indicador de temperatura e do respectivo relé, que o 

equipamento está liberado para operação novamente. 

(g) Implantação de sensores de monitoramento de pressão 

 

             Por último, de forma complementar também podem ser aplicados equipamentos 

de monitoramento ligados à pressão da bomba para evitar que a mesma tenha um excesso 

de pressão. Para tal podem ser utilizados pressostatos (para fechamento ou abertura de 

contatos elétricos dependendo do valor configurado), manômetros (indicadores de 

pressão) ou transmissores de pressão (conversores de dados de pressão em variáveis 

elétricas). 

             Existem no mercado diversos fabricantes, entre eles pode-se citar a ZÜRICH que 

possui uma gama de produtos para atmosferas explosivas. Na FIGURA 44 é possível ver o 

equipamento PSI.EX.P3, que é uma série que se caracteriza por exercer as 3 funções num 

único instrumento: transmissor de pressão (4 - 20mA), pressostato (alarme) e 

manômetro digital (indicador local de pressão). 

FIGURA 44 – PRESSOSTATO EX D MODELO PSI.EX.P3 ZURICH 

 
FONTE: O autor (2020) 
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DESCARACTERIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS  

PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS 

 

        Conforme mencionado anteriormente, a inexistência de requisitos legais para 

atuação em instalações Ex no Brasil torna difícil mensurar e avaliar se o profissional 

encontra-se apto a realizar serviços dentro de atmosferas explosivas. Observa-se que tais 

fatores corroboram para incertezas de profissionais que atuam neste segmento, que sem 

os devidos conhecimentos das normas técnicas aplicáveis e competências, acabem por 

criar elos frágeis na instalação Ex. 

        Em função de falhas na execução das atividades de montagem, manutenção, 

inspeção ou reparo, as características de proteção esperadas de um equipamento elétrico, 

de instrumentação, de automação ou de telecomunicações com suas devidas certificações 

Ex podem ser perdidas devido às deficiências de competências de pessoas ou das 

empresas de prestação de serviços. 

             Conforme explanado anteriormente por BULGARELLI (2020), o simples fato de um 

equipamento ser Ex e certificado não garante que a instalação esteja considerada segura. 

Logo mesmo com a seleção correta de equipamentos Ex, devem existir cuidados 

adicionais pois apenas uma falha na instalação pode comprometer todo o sistema de 

proteção.  

             Deste modo, a descaracterização de equipamentos elétricos é considerada um 

problema grave, pois é oriunda da falta de uma montagem e manutenção adequada. Com 

base nisso, a falta de capacidade técnica e de supervisão/inspeção das atividades 

potencializam os riscos elétricos em atmosferas explosivas. 

     

ANÁLISE DOS RISCOS 

 

         Na empresa em questão esta situação não é diferente, pois a maior parte dos 

equipamentos Ex são do tipo Ex d (a prova de explosão) no qual este erro é mais comum. 

Entre os erros observados na empresa, destacam-se: 

 Ausência de parafusos de fixação das tampas de invólucros à prova de explosão; 

 Falta de unidades seladoras nas entradas de eletrodutos em invólucros à prova de 

explosão, sem o material de selagem em seu interior (vazias) ou instaladas com 

distância excessiva em relação ao invólucro à prova de explosão; 
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 Existência de acessórios de eletrodutos não certificados instalados entre as 

unidades seladoras e os invólucros à prova de explosão;   

 Instalação de eletrodutos flexíveis entre o invólucro à prova de explosão e a 

unidade seladora, aumentando indevidamente o volume de gases submetidos a 

uma eventual explosão no interior do invólucro; 

 Falta de elementos de fechamento (bujões) nas entradas de eletrodutos não 

utilizadas em invólucros à prova de explosão; 

 Realização de emendas/terminações em atmosferas explosivas somente com uso 

de fita isolante; 

 Invólucros de equipamentos com falhas nas suas vedações contra ingresso de água 

e poeira, invalidando o grau de proteção (IP) requerido. 

             Além disso, o equipamento Ex pode ser descaracterizado se o mesmo estiver com 

seus componentes faltando como é o exemplo da falta de parafusos ou saídas/entradas 

não utilizadas abertas. Desse modo, estas frestas garantem a entrada de um volume maior 

gás permitido dentro do equipamento. Na FIGURA 45 observa-se que os parafusos não 

foram fixados e a unidade seladora está sem o tampão e a sua devida selagem e na FIGURA 

46 não foram aplicados bujões certificados nas saídas não utilizadas. 

FIGURA 45 – INVÓLUCRO EX D SEM SELAGEM E PARAFUSOS  

 
 FONTE: O autor (2020).  

FIGURA 46 – INVÓLUCRO EX D SEM BUJÕES CERTIFICADOS NAS SAÍDAS NÃO UTILIZADAS  

 
 FONTE: O autor (2020).  
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             Outro erro é o esquecimento da aplicação da massa (composto selante) na unidade 

seladora, pois a mesma só tem função se possuir esta massa curada para impedir o avanço 

do processo de deflagração. Na FIGURA 47 é apresentado uma unidade seladora instalada 

sem o seu composto selante aplicado e sem o cabo estar com suas vias livres. 

FIGURA 47 – UNIDADE SELADORA SEM COMPOSTO SELANTE 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

        Na FIGURA 48 é apresentada outra instalação incorreta na qual pode-se observar 

que houve um esforço mecânico muito alto, deixando o invólucro e o cabo totalmente 

expostos, além de seus parafusos de fixação estarem bem oxidados, de modo a criar 

brechas para entrada de gás no equipamento. 

FIGURA 48 – INVÓLUCRO EX D COM OXIDAÇÃO E SELAGEM COMPROMETIDA  

 
FONTE: O autor (2020). 
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        Outro erro comum é o esquecimento de aplicação de unidades seladoras nos 

invólucros conforme visto na FIGURA 49, embora exista um eletroduto flexível Ex d, o 

material que garante a proteção é a unidade seladora.  

FIGURA 49 – MOTOR ELÉTRICO EX D SEM UNIDADE SELADORA 

 
FONTE: O autor (2020). 

        Outra situação observada é que embora um motor elétrico Ex d possua a unidade 

seladora instalada, ela não deve ser instalada demasiadamente afastada da saída do 

invólucro, que não é permitido segundo a NBR IEC 60079-14 (ABNT, 2016f), pois este 

volume de gás entre a unidade seladora e o invólucro pode ser maior que a resistência 

que a mesma possui para proteção do equipamento. Na FIGURA 50 observa-se esta 

situação. 

 

FIGURA 50 – MOTOR ELÉTRICO EX D SEM UNIDADE SELADORA ADJACENTE 

 
FONTE: O autor (2020). 
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        Outro erro comum é a aplicação da unidade seladora somente em uma das 

extremidades do invólucro, de modo que as demais entradas/saídas fique sem unidades 

seladoras ou acessórios. Desse modo a unidade seladora deve ser instalada em todas as 

conexões de entrada e saída do invólucro, caso contrário a explosão poderá percorrer 

estes caminhos em que há passagem livre do gás dentro do equipamento Ex, como é o 

caso da FIGURA 51. 

 

FIGURA 51 – BOTOEIRA EX D SEM UNIDADES SELADORAS ADJACENTES 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

APLICAÇÃO DO 5W2H 

 

        Conforme mostrado anteriormente, a capacitação técnica é fundamental para 

garantir o bom funcionamento e segurança em instalações Ex pois a falta desta cria pontos 

de fragilidade que podem culminar na descaracterização de equipamentos.  

        A ferramenta de qualidade auxiliou na compreensão desta deficiência e objetiva 

os próximos passos a serem abordados para solução deste problema. A TABELA 19 ilustra 

a aplicação da ferramenta referente ao risco de descaracterização de equipamentos 

elétricos Ex. 
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TABELA 19 –DESCARACTERIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÉTODO 5W2H 

O que? 
 Solucionar o problema da descaracterização de equipamentos elétricos para atmosferas 

explosivas. 

Por 

que? 

 Somente a certificação de equipamentos não é suficiente para garantir a segurança das 

instalações; 

 A descaracterização pode criar pontos de fragilidade na planta industrial, entre tais erros 

destacam-se:  

I. Ausência de parafusos de fixação das tampas de invólucros à prova de explosão; 

II. Falta de unidades seladoras nas entradas de eletrodutos em invólucros à prova de 

explosão, sem o material de selagem em seu interior (vazias) ou instaladas com 

distância excessiva em relação ao invólucro à prova de explosão; 

III. Existência de acessórios de eletrodutos não certificados instalados entre as 

unidades seladoras e os invólucros à prova de explosão;   

IV. Instalação de eletrodutos flexíveis entre o invólucro à prova de explosão e a unidade 

seladora, aumentando indevidamente o volume de gases submetidos a uma 

eventual explosão no interior do invólucro. 

V. Falta de elementos de fechamento (bujões) nas entradas de eletrodutos não 

utilizadas em invólucros à prova de explosão; 

VI. Emendas/terminações em atmosferas explosivas somente com fita isolante; 

VII. Invólucros de equipamentos com falhas nas suas vedações contra ingresso de água 

e poeira, invalidando o grau de proteção (IP) requerido. 

Quem? 

 Os profissionais (internos ou externos à empresa) que realizam atividades relacionadas 

a atmosferas explosivas devem estar atentos a estes detalhes, tais como projetistas, 

montadores, técnicos de manutenção e inspetores. 

Onde? 
 Em todas as instalações em áreas classificadas, tais como plataformas de carregamento, 

praça de bombas, bacia de contenção, etc. 

Quando

? 

 A capacitação deve ser realizada antes da execução de qualquer atividade em instalações 

Ex, seja na contratação de novos colaboradores da empresa ou na contratação de 

empresas prestadoras de serviços; 

 A certificação dos profissionais para qualquer Unidade de Competência tem um prazo de 

validade de 5 anos, a contar a partir da data de emissão do certificado. 

Como? 

I. Instalar todos os parafusos para garantir a estanqueidade do conjunto, utilizar 

somente os parafusos especificados pelo fabricante; 

II. Instalar unidade seladora o mais próximo possível do invólucro, utilizar compostos 

selantes certificados e em todas as entradas e saídas que forem utilizadas; 

III. Utilizar somente acessórios Ex d certificados entre a unidade seladora e o 

equipamento tais como niples e uniões; 
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IV. Instalar a unidade seladora o mais próximo possível do invólucro, o eletroduto 

flexível se for utilizado deve ser instalado antes da unidade seladora; 

V. As saídas não utilizadas nos invólucros devem possuir bujões Ex d certificados para 

garantir a estanqueidade do equipamento; 

VI. As terminações devem ser feitas por meio de caixas de passagem/junção/ligação Ex 

apropriadas para o tipo de proteção e não somente com fita isolante; 

VII. Para proteção contra corrosão, ingresso de partículas ou água, as juntas devem ser 

protegidas de acordo com instruções do fabricante, ou na falta de tais informações, 

por meio de aplicação de vaselina ou de graxa à base de silicone ou da instalação 

externa de uma fita impregnada com graxa. 

 Logo a capacitação técnica deve ser realizada em unidades de treinamento 

especializados/Organismos de Certificação acreditados e/ou pela obtenção das Unidades 

de competências específicas para a atividade a ser desenvolvida; 

 Realizar instalações Ex com base em requisitos normativos (ABNT NBR IEC 60079-14) e; 

 Realizar inspeções periódicas conforme estabelecido na ABNT NBR IEC 60079-17 

FONTE: O autor (2020) 
 

        Referente ao tópico How Much, devem estar presentes tantos os serviços de 

campo quanto os serviços relacionados à capacitação técnica. A TABELA 20 apresenta os 

serviços típicos para controle e mitigação dos riscos causados pela descaracterização de 

equipamentos Ex e a TABELA 21 apresenta a lista de cursos para cada Unidade de 

Competência praticados pela ABENDI.  

 
TABELA 20 –SERVIÇOS DE CONTROLE DE DESCARACTERIZAÇÃO– HOW MUCH 

Serviço 

Instalação e montagem Ex conforme ABNT NBR IEC 60079-14 

Inspeção Ex (Visual, Apurada, Detalhada) conforme ABNT NBR IEC 60079-17 

Estudo de Classificação de Área 

Projeto de Barreiras Intrínsecas para equipamentos Ex i conforme ABNT NBR IEC 60079-11 

FONTE: O autor (2020) 



241 

  

TABELA 21 – CERTIFICAÇÃO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS  
Descrição por Unidade de Competência Pessoais EX 

Exame de Qualificação para Unidade de Competência Ex 000 

Análise de Documento e Emissão de Certificado Ex 001 

Análise de Documento e Emissão de Certificado Ex 002 

Análise de Documentos, Exames e Emissão do Certificado de Ex 003 

Análise de Documentos, Exames e Emissão do Certificado de Ex 004 

Análise de Documento e Emissão de Certificado Ex 005 

Análise de Documentos, Exames e Emissão do Certificado de Ex 006 

Análise de Documentos, Exames e Emissão do Certificado de Ex 007 

Análise de Documentos, Exames e Emissão do Certificado de Ex 008 

Análise de Documentos, Exames e Emissão do Certificado de Ex 009 

Análise de Documentos, Exames e Emissão do Certificado de Ex 010 

FONTE: Modificado de ABENDI (2017) 

 
             Ainda no tópico How Much, é válido descrever também os principais materiais 

utilizados para montagem em instalações elétricas em atmosferas explosivas no conceito, 

com ênfase no tipo de proteção Ex d. Na FIGURA 52 são apresentados alguns destes 

materiais. 
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FIGURA 52 – MATERIAIS PARA SOLUÇÕES DE DESCARACTERIZAÇÃO EX – HOW MUCH 

 
FONTE: O autor (2020) 

 

 

 

Foto Descrição Função
Valor 

unitário

Massa seladora 500g

Compound A 
Marca Sermatex

Fornecido na forma de pó, solúvel em 

água para o processo de catalisação 
para selagem de unidades seladoras.

U$ 12 

Fibra seladora 200g

Fiber X

Marca Sermatex

Fornecido em formato de flocos, tem a 

finalidade de retenção do Compound A 
durante o enchimento da unidade 

seladora.

U$ 6 

Unidade seladora 3/4" em alumínio

Modelo EWR15VH 
Marca Naville

Reter a explosão que possa ocorrer 

dentro de eletrodutos ou dos 
equipamentos Ex d.

U$ 4 

Prensa-cabo 3/4" em alumínio Ex d

Modelo A2F (cabo não armado)
Marca Telbra

Utilizados para instalação de cabos não 

armados de seção circular, em 

equipamentos elétricos com o tipo de 
proteção Ex d.

U$ 5 

Niple Curto 3/4" em alumínio Ex d

Modelo ECCX/NC-2N
Marca Naville

Realizar  acoplamento de duas peças de 

roscas internas (fêmeas).
U$ 1 

União 3/4" em alumínio Ex d

Modelo ECCX/UMF (macho-fêmea)
Marca Naville

Realizar  acoplamento de duas peças 

(um macho e uma fêmea) 
U$ 2 

Bucha de redução 1" para 3/4" pem 

alumínio Ex d 
Modelo ECCX/BRD

Marca Naville

Realizar a conexão de dois acessórios 

roscados de tamanhos distintos
U$ 8 

Condulete 3/4" em alumínio  Ex d

Modelo EWR115, tipo 
C/T/E/X/LB/LR/LL

Marca Naville

Conjuntos destinados a serem 

utilizados como caixa de passagem, 
conexão ou derivação na passagem de 

cabos e fios elétricos.

U$ 8 

Bujão (tampão) 3/4" em alumínio Ex d

Modelo ECCX/BR (Com rebaixo)

Marca Naville

Elemento de conexão para vedação e 

estanqueidade de saidas de 

equipamentos Ex d não utilizadas.

U$ 2 

Caixa de Passagem em alumínio Ex d

Modelo AWR14P/17H1
Marca Alpha EX

Equipamento destinado a realizar 

terminações em atmosferas explosivas 
por meio de bornes.

U$ 185 

Caixa de Junção/Passagem em Alumínio 

Ex d 2"
Modelo TCXRX/10GX6N

Marca Telbra

Equipamento destinado a realizar 

terminações em atmosferas explosivas 
por meio de bornes.

U$ 67 

Graxa protetora 

(Composto anti-óxido) 250g
Modelo TEG250

Marca Telbra

Auxiliar na proteção das juntas lisas e 

juntas roscadas dos equipamentoà 
prova de explosão

U$ 74 
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SOLUÇÕES PARA PREVENÇÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EX D 

             Para uma instalação Ex correta, devem ser atendidos os requisitos normativos 

aplicáveis. Conforme mencionado anteriormente, no Brasil adota-se os padrões da série 

IEC 60079. Entre as soluções de tais riscos destacam-se: 

 Métodos corretos de instalações elétricas Ex (a); 

 Inspeções Ex periódicas (b); 

 Vedação correta de equipamentos Ex contra o ingresso de água ou poeiras (c); 

 Terminações corretas em atmosferas explosivas (d); 

 Qualificação técnica para atuação em atmosferas explosivas (e).  

 

(a) Métodos corretos de instalações elétricas Ex 

 

             Para uma instalação Ex correta, devem ser atendidos os requisitos normativos da 

ABNT NBR IEC 60079-14, no qual pode-se utilizar prensa-cabos certificados ou unidades 

seladoras no caso de equipamentos Ex d, além de cuidados adicionais que serão tratados 

neste tópico. 

             Observou-se na prática que há dúvida com relação à unidade seladora e demais 

assuntos pertinentes à instalação surgiram devido às diferenças entre as normas NEC e a 

IEC, pois elas possuem critérios de montagem distintos. Na literatura, existem diversos 

autores que apontam para o método NEC, porém, conforme comentado anteriormente, o 

Brasil passou a adotar as diretrizes da IEC.  A TABELA 22 ilustra as principais diferenças 

na instalação de cada método. 

TABELA 22 –COMPARATIVOS MÉTODOS DE INSTALAÇÃO EX  

Dispositivos 
Instalação NEC  

(à prova de explosão) 
Instalação IEC (Brasil) 

Eletrodutos Parede grossa A escolha do usuário 

Cabos Singelos ou multipolares Multipolares 

Dispositivos de entrada 

de cabos 

Seladoras, massa e fibra 

certificada 

Seladoras, massa e fibra 

certificadas, ou prensa-cabos 

certificados, adequados a 

invólucro e ao diâmetro do cabo 

Acessórios de montagem 
Certificados em toda a 

instalação 

Certificado somente entre 

invólucro e dispositivo de 

entrada 

FONTE: Modificado de Project Explo (2019) 
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             Conforme observado na TABELA 22, são apresentadas as principais características 

da instalação Ex, no qual pode-se optar pela utilização da unidade seladora com 

eletrodutos ou pela aplicação de prensa-cabos. A fim de auxiliar na compreensão, a 

FIGURA 53 apresenta tais aspectos de montagem Ex. 

 

FIGURA 53 – CRITÉRIOS DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS EX D E EX E 

 
FONTE: O autor (2021) 

           É importante ressaltar que a utilização de unidades seladoras é específica para 

equipamentos do tipo Ex d. Para os demais tipos de proteções a instalação é realizada por 

meio de prensa-cabos e podem ser utilizados para outro tipo de proteção conforme 

apresentado na TABELA 23. 

TABELA 23 – SELEÇÃO DO TIPO DE PROTEÇÃO EM FUNÇÃO DO TIPO DE PROTEÇÃO  

Tipo de Proteção  Prensa-cabo Ex d Prensa-cabo Ex e Prensa-cabo Ex n Prensa-cabo Ex t 

Ex d Aceita    

Ex e Aceita Aceita   

Ex i Aceita Aceita 
Aceita 

(ver item 16.5) 

Aceita 

(ver item 16.5) 

Ex nL Grupo II Aceita Aceita 
Aceita 

(ver item 16.5) 
 

Ex n, exceto nL Aceita Aceita 
Aceita  

(Zona 2)  
 

Ex p Aceita Aceita Aceita  

Ex t    Aceita 

FONTE: Modificado de NBR IEC 60079-14 (ABNT, 2016f) 
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         Conforme NBR IEC 60079-14 (ABNT, 2016f), se somente um circuito intrínseco 

for aplicado, então não há requisitos de prensa-cabos. No caso para as proteções Ex m, Ex 

o, Ex q não podem em geral serem utilizados terminais de conexão. A seleção do prensa-

cabo é feita por diversos critérios conforme ilustrado na TABELA 24. 

TABELA 24 –COMPARATIVOS MÉTODOS DE INSTALAÇÃO EX  

Tipo de 

Proteção 
Zona 

Fonte de 

Ignição 

interna 

Grupo 

De Gás 

Volume 

interno do 

invólucro 

Especificação do Prensa-cabo 

Ex d 

1 ou 2 Não 
IIA /IIB / 

IIC 
Qualquer Ex-d IIC sem compostos selantes 

2 Sim IIA/ IIB Qualquer Ex-d IIC sem compostos selantes 

1 Sim IIA / IIB >=2L 
Ex-d IIC com compostos selantes ou 

unidade seladora 

1 ou 2 Sim IIC Qualquer 
Ex-d IIC com compostos selantes ou 

unidade seladora 

Ex e 1 N.A II Qualquer Ex-e II 

Ex nR N.A N.A II Qualquer Ex-nR II 

Ex-i, Ex-p 

ou Ex-t 
N.A N.A II e III Qualquer IP 6X 

FONTE: Modificado de NBR IEC 60079-14 (ABNT, 2016f) 

 

         Conforme observado, é imprescindível em alguns casos a utilização de prensa-

cabos com compostos selantes, pois o prensa-cabo se não bem instalado ou 

dimensionado, pode permitir a passagem de gases.  

         Com relação à utilização da Unidade Seladora ao invés de prensa-cabos, a TABELA 

25 ilustra o comparativo entre os métodos NEC e IEC. 

TABELA 25 –COMPARATIVOS MÉTODOS DE INSTALAÇÃO EX  

Critério 
Método NEC  

(à prova de explosão) 
Método IEC (Brasil) 

Instalação de 

Unidade Seladora  

Requerido o uso de unidades 

seladoras nas tubulações com 

diâmetro nominal igual ou superior a 

2” 

Todas as saídas e entradas em 

eletrodutos do invólucro Ex 

devem ser seladas 

Distância da 

Unidade Seladora 

Exige para a seladora uma distância 

máxima de 45 cm (equivalente a 18 

polegadas) 

Seladora deve estar adjacente ao 

invólucro ou localizada o mais 

próximo possível deste 

FONTE: O autor (2020) 
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         No caso de utilização de unidades seladoras juntamente com eletrodutos, a NBR 

IEC 60079-14 (ABNT, 2016f) cita que estas devem ser instaladas o mais próximo possível 

do invólucro, sendo esta distância igual ou inferior 50 mm ou o diâmetro do eletroduto, 

no padrão mais restritivo. Por exemplo, caso seja utilizado um eletroduto de 1”, a distância 

máxima até o equipamento deve ser 25,4 mm por ser menor que 50 mm.  

        Adicionalmente, JORDÃO (2019, p. 110) explica que ao ser aplicada a massa, deve-

se retirar o espaço entre os condutores, ou seja, retirar a capa externa de isolação do cabo 

multipolar.  

        A massa deve preencher a cobertura mais externa do cabo quando o cabo tiver 

construção especial para reduzir o vazamento e evitar a propagação entre os interstícios 

de cada cabo individual (condutores com encordoamento compactado, e cabos com 

material de preenchimento extrusado). Caso contrário deverá ser feita selagem ao redor 

dos condutores individuais, retirando a cobertura externa. A FIGURA 54 ilustra modelos 

típicos de instalação da unidade seladora. 

 

FIGURA 54 – CRITÉRIOS PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADES SELADORAS COM ELETRODUTOS  

 
FONTE: Modificado de Barbosa (2019). 
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        Para exemplificar, nas FIGURAS 55 e 56, é possível visualizar a utilização correta 

da unidade seladora num motor elétrico Ex d na empresa em questão. 

 

FIGURA 55 – EXEMPLO 1 DE INSTALAÇÃO CORRETA DE MOTOR EXD 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

FIGURA 56 – EXEMPLO 2 DE INSTALAÇÃO CORRETA DE MOTOR EXD 

 
FONTE: O autor (2020). 
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            Na FIGURA 57, é possível verificar outra montagem correta, na qual há a presença 

das unidades seladoras em todas as saídas e entradas do invólucro. 

 

FIGURA 57 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA CORRETA DE PAINEL EX D  

 
FONTE: O autor (2020). 

 

(b) Inspeções Ex periódicas 

 

        Conforme apresentado anteriormente, existem três tipos de inspeção Ex: visual, 

apurada e detalhada. Uma boa prática é a elaboração de rotas periódicas para verificação 

pela equipe interna da empresa na categoria inspeção visual tendo em vista que é a mais 

simples de todas.  

        Estas inspeções garantirão que o profissional possa levantar em campo as 

irregularidades encontradas e preencher checklists. Há inclusive modelos de formulários 

nos anexos da norma NBR IEC 60079-17 (ABNT, 2016h) para cada tipo de inspeção a ser 

realizada, tais formulários podem ser utilizados para posteriormente gerar ordens de 

manutenção para mapeamento e tratamento das inconformidades observadas.  

             Nestas inspeções também é fundamental a rotatividade de colaboradores, pois 

cada um possui uma percepção diferente de cada situação a ser observada. A recorrência 

desta rota por apenas um único colaborador influenciar na observância de itens que 

foram observados da vez anterior de modo que talvez não seja possível o mesmo 

identificar contextos e variáveis diferentes.  
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             No caso de inspeções apuradas, é recomendável a contratação de uma empresa 

especializada tendo em vista que há mais pontos a serem observadas e que exigem um 

know-how mais aprofundado. 

             No que concerne às inspeções detalhadas, as mesmas devem ser realizadas quando 

da ampliação ou instalação de novos equipamentos Ex na planta industrial, pois como este 

tipo de inspeção é a mais completa a ponto do equipamento ser inspecionado quando 

estiver desligado, torna-se mais propícia a ser realizada em etapas de pré-

comissionamento de modo que a análise possa ser feita sem os equipamentos estarem 

energizados e expostos às atmosferas explosivas. Tais fatores corroboram para uma 

inspeção mais segura tendo em vista que após o terminal estar funcionando, torna-se mais 

difícil realizar uma parada programada prolongada para adequações Ex. 

             Por último, conforme explanado previamente, o intervalo entre as inspeções 

periódicas não pode exceder três anos sem o parecer de um especialista segundo a NBR 

IEC 60079-17 (ABNT, 2016h). 

(c) Vedação correta de equipamentos Ex contra o ingresso de água ou poeiras 

 

             Em termos de solução para evitar o ingresso de agua no interior de invólucros Ex 

com entradas roscadas, de acordo com a NBR IEC 61892-7 (ABNT, 2020b) e a NBR IEC 

60079-14 (ABNT, 2016f), as juntas devem ser protegidas de acordo com instruções do 

fabricante, ou na falta de tais informações, por meio de aplicação de vaselina ou de graxa 

à base de silicone ou da instalação externa de uma fita impregnada com graxa. Na FIGURA 

58 é apresentado uma graxa da marca Telbra. 

FIGURA 58 – GRAXA PROTETORA PARA JUNTAS LISAS E ROSCADAS 

 
FONTE: Telbra (2020). 

             De acordo com a Telbra (2020), o composto antioxidante da graxa a base de 

silicone foi desenvolvido especialmente para ser aplicada nas juntas lisas e nas juntas 
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roscadas dos equipamentos a prova de explosão (Ex d) e devido a sua composição química 

oferece as seguintes vantagens:  

 Não possui em sua composição materiais pesados, evitando assim o ressecamento 

do composto antióxido que pode permitir o aparecimento trilhas que possam 

causar a explosão da atmosfera externa; 

 Melhora o grau de proteção dos equipamentos, dificultando a passagem de líquidos 

ou poeiras; 

 Evita a corrosão dos metais, principalmente do alumínio e ferro, prologando a vida 

útil dos equipamentos e/ou conexões;  

 Facilita a retirada das tampas e conexões dos invólucros a prova de explosão; 

 Por se tratar de um composto semicondutor, não isola as partes, permitindo a 

continuidade do aterramento entre as partes dos invólucros; 

 Evita a corrosão, oxidação e o engastamento das juntas lisas ou rosqueadas. 

  

(d) Terminações corretas em atmosferas explosivas 

 

         Por último, o item 9.6.3 da NBR IEC 60079-14 (ABNT, 2016f) cita que a terminação 

não utilizada de cada condutor de multicabos instalados em áreas classificadas deve ser 

conectada à terra ou ser adequadamente isolada por meio de terminação apropriada para 

o tipo de proteção. Nesse caso, o isolamento somente por meio de fita isolante também 

não é permitido. 

             De acordo com BARBOSA (2019), já para conexão de condutores em áreas 

classificadas, deve-se utilizar caixa de terminais com tipo de proteção Ex e EPL adequados 

para o local. Desse modo, para conexões / emendas / terminações devem ser utilizadas 

Caixas de ligação Ex / Caixas de passagem / Caixas de Junção Ex.  

             Se a instalação permitir, podem ser utilizados equipamentos Ex e com invólucros 

plásticos, que dispensam unidades seladoras ou prensa-cabos Ex d, facilitando as 

atividades de montagem, inspeção e manutenção nestas áreas.  A FIGURA 59  ilustra uma 

caixa de junção do tipo Ex e com a proteção conjunta para equipamentos Ex i, demarcados 

pela cor azul, respeitando a distância mínima conforme estabelecido nas normas da série 

IEC 60079. 
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FIGURA 59 – CAIXA DE JUNÇÃO EX I EM CONJUNTO COM EX E   

 
FONTE: Phoenix Contact (2020). 

 

         Caso a instalação seja no conceito Ex d, existem diversos modelos de caixas de 

passagem / ligação Ex conforme FIGURAS 60 e 61. 

FIGURA 60 – CAIXA DE PASSAGEM REDONDA EX D, MODELO MXC71  

 
FONTE: Melfex (2020). 

 

FIGURA 61 – CAIXA DE LIGAÇÃO EX D, MODELO AWR14  

 
FONTE: Alpha-Ex (2020). 

 

(e) Qualificação técnica para atuação em atmosferas explosivas 

 

             Por fim, para evitar tais erros típicos de montagem, manutenção ou falta de 

inspeções, a capacitação técnica deve ser realizada antes da execução de qualquer 

atividade em instalações Ex, seja na contratação de novos colaboradores da empresa ou 

na contratação de empresas prestadoras de serviços na empresa em questão.     

         Entre os centros de treinamentos mais influentes do Brasil para qualificação tem-

se a UL do Brasil, Project Explo, SENAI (Santos), ABENDI. 
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             Caso o colaborador queira buscar uma certificação mais específica, voltada para 

uma atividade em específico, o mesmo deve correlacionar a função de trabalho a ser 

exercida de acordo com os requisitos das Unidades de Certificação de competência 

pessoal Ex. A TABELA 26 relaciona a função de trabalho com a certificação exigida. 

TABELA 26 –UNIDADES DE COMPETÊNCIA PESSOAIS EX  

Função 
Requisitos mínimos de Unidades de 

Certificação de Competências 

Montagem de Instalações Ex Ex 001, Ex 003, Ex 006 e Ex 008 

Inspeção das Instalações Ex Ex 001, Ex 004, Ex 007 e Ex 008 

Manutenção das instalações Ex Ex 001 e Ex 004 

Projeto das Instalações Ex Ex 001 e Ex 009 

Reparos e Recuperação de equipamentos Ex Ex 001 e Ex 005 

FONTE: BulgarelIi (2020) 

         Segundo a NA-17 da ABENDI (2019, p. 49), a certificação dos profissionais para 

qualquer Unidade de Competência tem um prazo de validade de 5 anos, a contar a partir 

da data de emissão do certificado.  
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GERAÇÃO DE ATMOSFERAS EXPLOSIVAS ACIDENTAIS 

         Conforme visto anteriormente, a Zona 2 é considerada como uma área com baixa 

probabilidade de ocorrência ou com baixa duração de formação de atmosferas explosivas. 

Entretanto podem existir situações de risco adicionais que mesmo o estudo de 

classificação de áreas não preveja. 

 

ANÁLISE DOS RISCOS 

         Na empresa foram observadas situações em que podem ocorrer a formação de 

atmosferas explosivas de modo acidental, entre os casos analisados, pode-se citar: 

 Vazamento de líquidos ou gás de bombas, selos, mangotes, flanges, ou demais 

componentes de conexão; 

 Vazamento de combustíveis causado por trincas e fissuras em tubulações ou tanques 

devido aos efeitos de corrosão severa; 

 Transbordo de produtos inflamáveis, sendo causado quando é ultrapassado os 

limites volumétricos dos tanques de armazenamento ou do caminhão-tanque por 

exemplo; 

 Bocas de visita do tanque aberta e o tanque ainda possua resquício de substancias 

inflamáveis. 

        Os riscos de explosão nestes casos são potencializados se ocorrerem trabalhos a 

quente (com faíscas e centelhas) sem a ciência de tais vazamentos de gás combustível ou 

meios de detecção e controle destas variáveis. 

        Devido aos efeitos da corrosão, há situações em que mesmos locais sem 

classificação podem vir a tornar-se classificados como por exemplo tubulações enterradas 

ou não que podem vir a vazar e liberar substâncias inflamáveis para locais sem 

classificação. Neste caso podem surgir atmosferas explosivas nas proximidades das 

tubulações enterradas e o vapor combustível pode se alastrar até condutores elétricos 

enterrados próximos ou até a superfície e entrar em contato com instalações elétricas não 

EX pois neste caso não eram previstas a formação de Zonas 2 por exemplo, colocando tais 

locais em risco. 

        Para DUTRA e NUNES (2011, p.3), a corrosão pode ser entendida como a 

deterioração dos materiais pela ação do meio. Em geral no caso de metais, ocorrem devido 

à sua interação com elementos não metálicos no meio, como oxigênio. Entre os diversos 
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tipos de corrosão, os mais presentes na empresa em questão são a corrosão galvânica, 

corrosão atmosféricas e corrosão pelo solo.   

        Os vazamentos podem ocorrer em todos os locais onde há conexões de elementos 

metálicos ligados ao processo, tais como plataformas de operação, praça de bombas, 

tanques de armazenamento. Na empresa pode-se citar os seguintes exemplos de materiais 

sujeitos aos tipos corrosão mencionados: 

 Corrosão galvânica - contato de uma junta de aço carbono em contato com aço inox, 

sendo metais de origens diferentes; 

 Corrosão atmosférica – tanques de armazenamento, válvulas, flanges, conjunto 

motores-bombas e demais estruturas metálicas aéreas; 

 Corrosão pelo solo – tubulações enterradas que interligam tanques, praças de 

bombas, terminais ou píer. 

 

APLICAÇÃO DO 5W2H 

 

             Assim como os demais riscos abordados anteriormente, também podem ser 

traçados planos de ação com a utilização da ferramenta 5W2H a fim de controlar os riscos 

oriundos da geração de atmosferas explosivas acidentais que podem surgir em locais 

previamente calculados assim como em locais onde não eram originalmente. A TABELA 

27 apresenta a aplicação desta ferramenta referente à mitigação deste risco. 

 

TABELA 27 – GERAÇÃO DE ATMOSFERAS EXPLOSIVAS ACIDENTAIS - MÉTODO 5W2H 

O que?  Elaborar técnicas de controle de formação de atmosferas explosivas acidentais 

Por 

que? 

 Pois podem ocorrer a formação de atmosferas explosivas acidentais e causar acidentes 

fatais, entre as situações de risco, destacam-se:  

I. Formação de atmosferas explosivas com emissões fugitivas; 

II. Vazamento de combustíveis causado por trincas e fissuras em tubulações ou tanques 

devido aos efeitos de corrosão severa; 

III. Transbordo de produtos inflamáveis, sendo causado quando é ultrapassado os 

limites volumétricos dos tanques de armazenamento ou do caminhão-tanque por 

exemplo. 

Quem? 
I. O setor de operações deve verificar as condições de funcionamento dos 

equipamentos e do ambiente e cumprir procedimentos de isolação de tais áreas e 
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sinalizar para que trabalhos ou pessoas não autorizadas adentrem o local. Já o setor 

de manutenção deve corrigir os defeitos quando aplicáveis; 

II. O setor de operações deve identificar os defeitos se aplicável, o setor de manutenção 

deve garantir a integridade das linhas operacionais e o setor de engenharia deve 

dimensionar as linhas e tanques para terem resistência compatível com a aplicação; 

III. Setor de operações deve seguir os procedimentos seguros durante o carregamento e 

descarga de líquidos combustíveis sempre se atentando aos volumes operados, o 

setor de engenharia deve especificar materiais para controle de tais riscos e o setor 

de manutenção é responsável pelas intervenções nos equipamentos que estiverem 

apresentando defeito. 

 O setor de manutenção em todas as situações deve realizar manutenções preventivas e 

preditivas a fim de evitar estas possíveis situações de risco. 

Onde? 

IV. Em Praça de bombas, plataformas de operação, mangotes, bombas, válvulas, bocas 

de visita abertas do tanque; 

V. Tubulações e tanques de armazenamento; 

VI. Plataformas de operação (caminhões-tanque e vagões) e tanques de 

armazenamento. 

Quando

? 

IV. Sempre antes de iniciar a atividade e nos primeiros instantes de operação devem ser 

verificados os elementos para ver se não há vazamentos localizados; 

V. Periodicamente devem ser realizadas inspeções em tanques e tubulações; 

VI. Sempre ao realizar transferências de produtos químicos devem ser avaliados os 

elementos para evitar o transbordo. 

Como? 

VI. Para detecção de vazamento de gases podem ser utilizados detectores para 

monitoramento contínuo de explosividade podendo ser fixos, portáteis, locais ou de 

visada; 

VII. Para prevenção de vazamentos em tanques de armazenamento podem ser utilizadas 

ensaios não destrutivos tais como emissão acústica e varreduras com técnica MFL 

(Inspeção de Fundo de Tanque). Para prevenção de vazamentos causados por 

corrosão em tubulações podem ser utilizados a técnica de MFL por meio de PIG 

instrumentados, testes de estanqueidade (Teste hidrostático), emissão acústica e 

sistema de proteção catódica; 

VIII. Para prevenção de transbordo de caminhões tanque podem ser utilizadas sondas de 

nível e para prevenção de transbordo de tanques de armazenamento devem ser 

utilizados sistemas de detecção de nível e temperatura, juntamente com sistemas de 

telemetria (supervisórios). 

FONTE: O autor (2020) 

 
             No tópico How Much, também são descritos os mais diferentes materiais 

disponíveis para prevenção de formação de atmosferas explosivas e também os principais 
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serviços. A TABELA 28 apresenta uma lista de serviços típicos com medidas de controle 

para evitar estes riscos. 

 
TABELA 28 –CONTROLE DE FORMAÇÃO DE ATMOSFERAS EXPLOSIVAS – HOW MUCH 

Serviço 

Instalação/configuração de sistema de detecção de gás 

Instalação/configuração de sensor de nível (overfill) 

Testes de estanqueidade (teste hidrostático) 

Inspeção em tanques e linhas utilizando MFL e/ou de emissão acústica 

Instalação/configuração de sistema de monitoramento do nível de tanques 

Projeto/instalação/inspeção e medição de potencial de sistema de proteção catódica 

FONTE: O autor (2020) 

 
             Devido à grande variedade de materiais utilizados na composição destas soluções, 

estes materiais dentro tópico How Much foram divididos em três itens, sendo controle de 

nível, controle de corrosão e detecção de gás representados respectivamente nas 

FIGURAS 62, 63 e 64.  

 
FIGURA 62 – MATERIAIS PARA SOLUÇÕES DE CONTROLE DE NÍVEL – HOW MUCH 

 
FONTE: O autor (2020) 

 

Foto Descrição Função
Valor 

unitário

Tank Radar REX

Modelo RTG 3900
Marca Emerson/Rosemount

Sistema de monitoramento e medição de nível de tanques e pode servir 

de interface com diversos sensores tais como temperatura e pressão.
U$ 18069 

Adaptador THUM 

smart wireless

Modelo 775TG 

Marca Emerson/Rosemount

Transmite, por conexão wireless, informações de medição e 

diagnóstico HART provenientes de pontos de medição novos ou 
previamente inacessíveis. 

U$ 1837 

Placa principal SDAU para 

display remoto do Radar REX

Modelo DMB
Marca Emerson/Rosemount

Unidade de leitura/ligação local para utilização juntamente com o 

sistema de medição de tanques TankRadar Rex. A DAU é utilizada para 

a ligação dos sensores de temperatura quando forem necessárias mais 
entradas/saídas do que as disponíveis no Instrumento de Medição Rex.

U$ 2106 

Placa eletrônica FCU para 

Unidade de Aquisição de 

Dados (DAU)
Marca Emerson/Rosemount

Atua como um gateway e um concentrador de dados entre o Bus de 

Grupo e o Field Bus.
U$ 487 

Sensor óptico (Inox) 

com cabo e plug 7 pinos
Modelo TS-1400RKMLS-3060

Marca TSPro 

Os monitores de transbordo (Overfill) são projetados para monitorar 

simultaneamente os sensores ópticos ou termistores assegurando o 
carregamento sem transbordos.

U$ 872 
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FIGURA 63 – MATERIAIS PARA SOLUÇÕES DE CONTROLE DE CORROSÃO – HOW MUCH 

 
FONTE: O autor (2020) 

 
FIGURA 64 – MATERIAIS PARA SOLUÇÕES DE DETECÇÃO DE GÁS – HOW MUCH 

 
FONTE: O autor (2020) 

 

 

Foto Descrição Função
Valor 

unitário

Retificador de proteção catódica 

manual 100V/100A Trifásico 
220V  

Marca Yanashi

Auxiliar no controle de corrosão por meio do controle de 

injeção de corrente e tensão elétrica contínua no qual há 
necessidade de ajustes.

U$ 6957 

Anodo de titânio com óxidos de 

metais nobres
Marca Sacor

Utilizado em estruturas submetidas a ambientes 

oxidantes, com o objetivo de ser oxidado em seu lugar.
U$ 309 

Eletrodo de referência portátil 

Cu/CuSO4
Modelo 6b

Marca Tinker & Rasor

Utilizado para medições de potencial duto-solo 

(tubulações enterradas).
U$ 165 

Cabo elétrico catódico

HWMPE  isolamento 0,6/1 kV
Conforme NBR NM 280 E ASTM D-

1248.

Cabo elétrico próprio para utilização em sistemas de 

proteção catódica (enterrado ou submerso) que 
possuem uma isolação de polietileno com alto peso 

molecular.

U$ 4 

Conjunto mufla Isolante e Resina 

Epóxi líquida para Proteção 
Catódica, tipo T modelo IEC-T2

Utilizado para realização de emendas no solo, a resina 

epóxi permite a isolação dos elementos condutivos (cabo 
catódico) e o ambiente (solo/água).

U$ 33 

Foto Descrição Função
Valor 

unitário

Painel de controle 

Modelo REGARD3920 
Marca Drager

Podem ser usados como controladores autônomos com base nas informações 

recebidas dos detectores de gás.
U$ 1274 

Detector fixo de gás 

Modelo PIR7000 
Marca Drager

Capacidade de ajustar muitos parâmetros tais como menores amplitudes de 

medição, sinais configuráveis especiais (para erros, aviso de bloqueio de feixe e 
manutenção) bem como valores de faixas de inflamabilidade ajustáveis. Colocando 

substâncias adicionais na biblioteca de gás, o Dräger PIR 7000 visualiza 
otimamente cada gás alvo.

U$ 1609 

Detector Fixo de Gás 

PULSAR 7000 
(Transmissor) 

Open-Path (Visada)
Marca Drager

U$ 9301 

Detector Fixo de Gás 

PULSAR 7000 
(Receptor)

Open-Path (Visada)
Marca Drager

U$ 10901 

Função de automonitoramento contínuo composto por detectores de gases open-

path estacionários, para a detecção de hidrocarbonetos explosivos em gases e 
vapores, incluindo metano, propano e etileno. 

Um acúmulo desses gases na concentração crítica pode ser medido a uma distância 
de até 200 metros em dois segundos. 
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TÉCNICAS DE PREVENÇÃO DE GERAÇÃO DE ATMOSFERAS EXPLOSIVAS ACIDENTAIS 

             A fim de evitar a formação de atmosferas explosivas acidentais, podem-se adotar 

diversas técnicas, sendo de maneira preventiva ou corretiva. As medidas que serão 

abordadas são: 

 Controle de nível no carregamento de caminhões-tanque ou vagões (a); 

 Controle de nível, temperatura e telemetria para tanques de armazenamento (b); 

 Inspeção em tubulações e tanques de armazenamento (c); 

 Sistema de proteção catódica para controle de corrosão (d); 

 Detecção contínua de gás (e). 

 

(a) Controle de nível no carregamento de caminhões-tanque ou vagões 

 

             Podem ser utilizadas sondas de nível para carregamento de caminhões-tanque. A 

sonda de nível pode contribuir como uma proteção complementar se utilizada com a 

função de intertravamento do acionamento do conjunto motor-bomba correspondente, 

assim como o sensor de aterramento temporário.   

             Na empresa em questão, a sonda de nível é posicionada no início de cada 

carregamento, e caso o combustível atinja a extremidade da sonda de nível, a mesma envia 

um sinal para o acionamento do conjunto motor-bomba para desligamento elétrico de 

modo a interromper a operação. Juntamente com essa função, no caso de a sonda não ter 

sido conectada o carregamento também pode permanecer bloqueado.    

             Na FIGURA 65 é mostrado a sonda de nível (overfill) sendo utilizada no processo 

de carregamento de um caminhão-tanque. 

  

FIGURA 65 – SONDA DE NÍVEL UTILIZADA EM ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO-TANQUE  

 
FONTE: O autor (2020). 
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             Como a sonda de nível é utilizada dentro do compartimento do caminhão, a mesma 

deverá possuir certificação para utilização em Zona 0, como por exemplo uma sonda de 

nível com o tipo de proteção Ex ia (intrinsicamente seguro). Além disso deve-se manter 

uma comunicação contínua com a origem do bombeio, de modo que o fluxo possa ser 

imediatamente interrompido ou desviado. 

 

(b) Controle de nível e temperatura para tanques de armazenamento 

 

             Para a prevenção de transbordamento em tanques de armazenamento, podem ser 

utilizados radares ao topo de cada tanque, tais radares possuem sistemas integrados de 

detecção de nível (altura) e temperatura. Na FIGURA 66, é possível visualizar os radares 

localizados aos topos dos tanques da empresa em questão. 

 

FIGURA 66 – RADARES DOS TANQUES DE ARMAZENAMENTO  

 
FONTE: O autor (2020). 

 

             A NBR 17505-2 (ABNT, 2015a) destaca que estes tanques devem ser equipados 

com sistema de detecção de nível alto que feche ou desvie automaticamente o fluxo de 

líquido. Além disso, o sistema também deve incluir um dispositivo eletrônico de auto 

avaliação para indicar falhas no sistema de medição e alarme dos tanques além do alarme 

de nível alto, independentemente de qualquer equipamento de indicação de nível. Tais 

alarmes devem ser localizados de forma que o pessoal de operação possa atuar 

prontamente durante todo o período de transferência do produto. 

             A NBR 17505-2 (ABNT, 2015a) cita que em termos de autoavaliação, o sistema de 

detecção de falhas deve incluir, mas não se limitar aos seguintes requisitos: 

 Perda da alimentação elétrica principal; 

 Interrupção elétrica, curto-circuito ou falha no aterramento do circuito do sistema 

de detecção de nível ou nos circuitos de alarme e sinalização; 

 Falha ou mau funcionamento do equipamento de controle do sistema de detecção.  
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             Complementarmente podem ser utilizados em conjunto sistema de telemetria, que 

por meio de um supervisório ganha-se confiabilidade nas operações tendo em vista que 

todas as variáveis a serem monitoradas estão concentradas em um único local/tela. Na 

FIGURA 67, é apresentado o supervisório dos tanques Rosemount TankMaster que é 

utilizado na empresa, no qual é possível analisar quais produtos estão armazenados, sua 

temperatura, nível e vazão correspondentes, juntamente com a indicação de nível alto ou 

baixo. 

 

FIGURA 67 – SUPERVISORIO ROSEMOUNT TANKMASTER  

 
FONTE: O autor (2020). 

 

(c) Inspeção em tubulações e tanques de armazenamento 

 

             Com relação ao sistema de tubulações, os mesmos devem ser inspecionados 

periodicamente para evitar vazamentos, para tal podem ser utilizados ensaios de 

estanqueidade e ensaios não destrutivos (NDT – Non destructive testing). De acordo com 

PENG et al (2020, p.1), entre as técnicas mais comuns utilizadas para inspeção de linhas 

(ILI – In-line inspection) destaca-se o MFL (Magnetic Flux Leakage) e a Emissão Acústica 

(UT – Ultrasound test). 

             Para inspeção de tanques, na empresa são utilizados equipamentos tais como o 

MFE-MKII que injeta fortes campos magnéticos nos locais por onde é conduzido ao longo 

das chapas de fundo do tanque. Este campo é monitorado por sensores de modo que caso 

existam descontinuidades, estas provocam distorções no campo magnético e assim 

gerando picos característicos na tela do aparelho.  
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             Deste modo a descontinuidade pode ser avaliada pelo ultrassom, na FIGURA 68 é 

possível verificar um modelo de técnica de MFL utilizado para inspeção de fundo de 

tanque (TFI – Tank Floor Inspection). 

 

FIGURA 68 – EQUIPAMENTO COM MFL PARA INSPEÇÃO DE FUNDO DE TANQUE  

 
FONTE: Synergy-ndt (2020).              

             Para avaliação da integridade e danos das linhas de processo/tubulações, na 

podem ser utilizados PIG (Pipe Inspection Gauge) instrumentados com tecnologia MFL. 

Para BHAGI (2012, p.5), o forte magnetismo permanente dos PIG instrumentados quase 

saturam a parede da tubulação e o conjunto de sensores instalados ao longo da sua 

circunferência medem o fluxo magnético. Após o teste, as respostas dos sensores são 

armazenadas e analisadas no computador utilizando métodos avançados de 

processamento de sinais.  

             Na maioria dos casos, os PIG instrumentados (magnéticos ou ultra-sônicos) são 

utilizados para verificar a existência de trincas ou perda de material por corrosão e são 

capazes de detectar e determinar as dimensões de pequenos defeitos como pites, 

informando também a sua localização (MAZZINI, 2009) 

             A FIGURA 69 ilustra um PIG instrumentado utilizado na empresa com tecnologia 

MFL para inspeção de linhas e dutos 

FIGURA 69 – PIG INSTRUMENTADO DO TIPO MFL 

 
FONTE: O autor (2019). 
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             Adicionalmente com a técnica de MFL, pode ser utilizado também o Ensaio não 

Destrutivo de Emissão Acústica (EA).  

             Para SOARES e MOURA (2015, p.11), o princípio nesta técnica de inspeção consiste 

no crescimento de uma descontinuidade, provocado por um campo de tensão, que emitirá 

um sinal sonoro. A EA é capaz de detectar a propagação de descontinuidades internas ou 

que aflorem à superfície, de modo que as localizações das descontinuidades podem ser 

estimadas mediante os tempos de chegada dos sinais aos sensores.  

             Em resumo, neste tipo de ensaio não destrutivo a descontinuidade que produz seu 

próprio sinal e a EA detecta este movimento/atividade, conforme FIGURA 70. 

FIGURA 70 – CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO ACÚSTICA 

 
FONTE: Soares e Moura (2015). 

 

             Na empresa em questão, a EA desse modo é utilizada prioritariamente para 

identificação de vazamentos de tubulações, mas também podem ser utilizadas para 

tanques de armazenamento. A FIGURA 71 representa os sensores instalados numa 

tubulação enterrada. 

 

FIGURA 71 – SENSORES INSTALADOS NA TUBULAÇÃO ENTERRADA 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

             Estes sensores são conectados a uma estação de trabalho para armazenamento, 

visualização e análise dos dados em tempo real. Na FIGURA 72 é possível visualizar a 
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estação de trabalho, marca Physical Acoustics Corporation modelo DISP, e o software 

AEWIN utilizado na análise. 

 

FIGURA 72 – ESTAÇÃO DE TRABALHO DE EA E INTERFACE DO SOFTWARE 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

             Para testes de estanqueidade de tubulações, na empresa são realizados testes 

hidrostáticos que consistem na inserção de uma pressão na tubulação para avaliar 

possíveis vazamentos, na existência de vazamentos a pressão da tubulação tende a 

diminuir gradativamente. De acordo com a NBR 17505-3 (ABNT, 2013b), os ensaios 

devem ser efetuados hidrostaticamente com 150% de pressão máxima de trabalho ou 

pneumaticamente com 110% da pressão máxima de trabalho de modo que a pressão seja 

mantida por tempo suficiente para permitir uma inspeção visual e completa de todas as 

juntas e conexões. 

(d) Sistema de proteção catódica para controle de corrosão 

 

             De modo a proteger as tubulações enterradas como por exemplo as de aço carbono, 

podem ser utilizadas técnicas de proteção contra corrosão, entre as proteções destaca-se 

o Sistema de Proteção Catódica (SPC).       

             Para NUNES e DUTRA (2011, p.56) a proteção catódica é um método de controle 

de corrosão para estruturas enterradas ou submersas e consiste em transformar a 

estrutura a proteger no catodo de uma célula eletroquímica ou eletrolítica. Há dois tipos 

de sistemas de proteção catódica, o de leitos galvânicos e o de corrente impressa. Ainda 

de acordo com NUNES e DUTRA (2011, p.80), os sistemas galvânicos apresentam 

limitações em aplicações com estruturas sujeitas a fortes correntes de interferências e 

quase não permitem regulagem da corrente elétrica ajustada.  

             Devido a estes fatores, na empresa é utilizado o SPC por corrente impressa devido 

à sua versatilidade de ajuste de potência, tensão e corrente elétrica, no qual a corrente 

elétrica é promovida por uma fonte externa de corrente contínua como um retificador e 
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dispersada no eletrólito constituído de anodos inertes.  A FIGURA 73 representa o 

princípio de funcionamento e disposição dos equipamentos. 

 

FIGURA 73 – SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA POR CORRENTE IMPRESSA  

 
FONTE: Modificado de Castinheiras (2019). 

 

             Na FIGURA 74 é mostrado um dos retificadores de proteção catódica utilizada na 

empresa juntamente com o condutor (polo negativo do retificador) conectado no ponto 

de afloramento (local no qual a tubulação torna-se aérea) da tubulação de aço carbono 

que possui trechos enterrados e necessitam de proteção. 

FIGURA 74 – RETIFICADOR DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

             Para medições do potencial elétrico no solo é utilizada a semicélula (eletrodo de 

referência) de Cu/CuSO4 (Cobre/Sulfato de Cobre). A fim de evitar medições errôneas do 

real potencial elétrico, deve-se ter cuidado com a queda de tensão do solo que pode 

interferir no valor mostrado no multímetro conforme apresentado na FIGURA 75. 
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FIGURA 75 – MEDIÇÃO DE POTENCIAL DO DUTO ENTERRADO   

 
FONTE: Modificado de Castinheiras (2019). 

 

             Para tal, a medição deve ser feita com todas as fontes de geração de corrente 

elétrica desligadas (Potencial OFF) de modo que o produto IR seja igual a zero e assim seja 

possível medir o potencial somente da tubulação enterrada. 

             De acordo com a NBR 15589-1 (ABNT, 2016j), a estrutura de aço carbono estará 

protegida quando tiver potenciais elétricos entre -0,85 V e -1,2 V conforme mostrado na 

FIGURA 76. 

 

FIGURA 76 – FAIXA DE OPERAÇÃO DO POTENCIAL COM ELETRODO DE CU/CUSO4 

 
FONTE: Mazzini (2009). 

 

             Segundo MAZZINI (2009, p.51), potenciais elétricos mais negativos que este limite 

de – 1,20 V indica superproteção, não sendo recomendáveis pois podem causar o 

descolamento do revestimento pela liberação de hidrogênio na interface 

tubo/revestimento.     
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(e) Detecção contínua de gás 

 

             Conforme abordado previamente, nestes terminais é comum a presença de gases e 

vapores inflamáveis em certas áreas, porém há a necessidade de atentar-se às proporções 

em que os mesmos são desprendidos para o ambiente. Há a possibilidade de o gás ser 

proveniente de uma emissão fugitiva e estar presente no ambiente sem o colaborador 

saber.  

             Desta forma, se forem realizados trabalhos a quente, o risco de explosão torna-se 

iminente. Com o propósito de identificar tais situações de risco, podem ser utilizados 

detectores de gás e chamas em locais estratégicos dentro da planta industrial. 

             A empresa Dräger possui equipamentos elétricos específicos para monitoramento 

contínuo de explosividade, podendo serem fixos ou portáteis. O modelo PIR 7000 da 

Dräger (2020a) por exemplo é um detector infravermelho à prova de explosão, para 

monitoração contínua de gases e vapores combustíveis. Este sensor possibilita indicação 

de falhas, advertências de obstrução do feixe, e ajustes de valores do LEL (Low Explosive 

Limit – Limite inferior de explosividade) conforme biblioteca de gases (metano, propano, 

etileno, etc.).  Na FIGURA 77 é apresentado o equipamento em questão. 

 

FIGURA 77 – TRANSMISSOR OPTICO INFRAVERMELHO DRÄGER MODELO PIR 7000 

 
FONTE: Dräger (2020). 

 

             Para um alcance maior, podem ser utilizados detectores de gases e vapores fixos 

de visada/caminho aberto (open-path) estacionários. Esta solução é constituída por meio 

de um alinhamento de feixe de infravermelho entre o receptor e o emissor.  

             Segundo a GDS Corp (2020), os detectores open-path deste tipo são designados 

para detectar a presença de níveis de combustíveis de vapores provenientes de 

hidrocarbonetos em áreas abertas e em feixes lineares.  Na FIGURA 78 é apresentado um 

exemplo. 
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FIGURA 78 – DETECTOR DE GÁS DRÄGER MODELO PULSAR 7000 

 
FONTE: Dräger (2020). 

 

             Ainda de acordo com a GSD Corp (2020), tais detectores consistem numa fonte de 

infravermelho que transmitem um feixe focado de luz através da área a ser monitorada. 

O gás do hidrocarboneto que passa entre o transmissor e receptor interferem no feixe 

infravermelho e o detector avalia a queda de energia para determinar a proporção do gás 

presente no ambiente. 

             Podem ser utilizadas ambas as tecnologias para aumentar ainda mais a 

confiabilidade da planta industrial. Estes sistemas também podem ser integrados em um 

supervisório para identificação rápida de qual área está tendo emissões de gases em 

proporções perigosas. 
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APÊNDICE 3 – Avaliação de desempenho 
 

1-) No Brasil, são adotadas quais normas voltadas à especialidade elétrica? 

a. NR-10, ABNT NBR 5410, ABNT NBR 14039, ABNT NBR IEC 60079. 

b. NR-10, NR-35, ABNT NBR 5410.                          

c. ABNT NBR IEC 80079, ABNT NBR 15589. 

d. NFPA 70E, ABNT NBR 14039, ABNT NBR IEC 60079, ABNT NBR 17505. 

 
2-) Avalie as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 
I. O Brasil adota os padrões da NEC atualmente para instalações elétricas em 

atmosferas explosivas. 

II. O Brasil adotava os padrões da NEC/NFPA mas atualmente adota os padrões 

normativos internacionais da IEC. 

III. A norma técnica voltada para instalação de equipamentos elétricos em 

atmosferas explosivas é a ABNT NBR IEC 60079-14. 

IV. A norma técnica voltada para inspeção de equipamentos elétricos é a ABNT NBR 

IEC 60079-17. 

 

a. V, V, V, V 

b. V, F, V, F 

c. F, V, V, V 

d. F, V, V, F 

 

3-) Correlacione os tipos de proteção EX abaixo: 

(a) Ex d                                                            (    )  Intrinsecamente seguro 

(b) Ex e                                                            (    )  Encapsulado 

(c) Ex i                                                              (    )   À prova de explosão 

(d) Ex m                                                            (    )  Segurança aumentada 

(e) Ex nR                                                          (    )   Respiração restrita 

 
4-) Assinalar a opção que possuem exemplos de descaracterização de 

equipamentos elétricos em atmosferas explosivas. 

a. Conduletes normais em atmosferas explosivas. 

b. Cabos aparentes com prensa-cabos EX e certificados. 

c. Utilização de prensa-cabos Ex d (a prova de explosão) em invólucros Ex e 

(segurança aumentada). 

d. Parafusos sem aperto ou faltando, saídas de invólucros sem bujão certificado. 
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5-) Avalie as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 

I. Zona 0: Local onde a formação de uma mistura explosiva é contínua ou existe 

por longos períodos. 

II. Zona 1: Local onde a formação de uma mistura explosiva é provável de acontecer 

em condições normais de operação do equipamento de processo. 

III. Zona 2: Local onde a formação de uma mistura explosiva é pouco provável de 

acontecer e, se acontecer, é por curtos períodos estando ainda associada à 

operação anormal do equipamento de processo. 

IV. São exemplos de zona 0 o interior de tanques e tubulações de processos, de 

zona 1 pontos de abastecimento e praça de bombas e de zona 2 flanges e áreas 

nos entornos da zona 1. 

a. V, V, V, V 

b. V, F, V, F 

c. F, V, V, V 

d. F, F, F, F 

6-) Sobre a seguinte instalação em atmosferas explosivas, avaliar as afirmações: 

 
(  ) Em (1) está apresentado o logo da empresa detentora do certificado de   

conformidade e em (2) o código do produto. 

(   ) Em (3) está apresentado o selo do INMETRO (certificado nacional) obrigatório 

conforme estabelecido na Portaria 179.  

(   )  Em (4) está o logo do OCP (Organismo Certificador de Produto) responsável   

pela emissão do certificado (8). 

(   ) Em (5) é apresentado a marcação Ex para o grupo de poeiras e em (6) para o 

grupo de gases. 

(  ) Em (7) é apresentado o grau de proteção do equipamento (IP) , o 1º dígito 

representa proteção contra ingresso de água e o 2º contra partículas sólidas. 
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7-) A montagem em equipamentos elétricos Ex d (a prova de explosão) é feita de 

qual forma? 

a. Através de utilização de prensa-cabos, independentemente do tipo. 

b. Através de prensa-cabos Ex d ou com sistemas de eletrodutos e unidades 

seladoras o mais próximo possível do invólucro. 

c. Somente através de acessórios Ex d no invólucro tais como uniões, niples e tubos 

flexíveis. 

d. Através de eletroduto diretamente no involucro, sem a necessidade de acessórios 

Ex d. 

e. Através de instalações elétricas convencionais pois o que garante a proteção é 

somente o invólucro a prova de explosão, independentemente da montagem. 

 

8-) Em uma indústria foi observado o seguinte equipamento elétrico “Ex d”: 

 

Com base na instalação elétrica deste equipamento, assinale a alternativa 

correta: 

a. A montagem está correta, pelo fato do equipamento ser “Ex d” certificado já 

atende os pré-requisitos para sua utilização, independente dos acessórios. 

b. A montagem está incorreta, pois o prensa-cabo utilizado foi “Ex e” quando 

deveria ter sido aplicado um “Ex d” para estar alinhado com o involucro “Ex d”. 

c. A montagem está correta já que o cabo por não ter emenda não oferece riscos 

de explosão contato que o equipamento seja “Ex d”. 

d. A montagem está incorreta pois deveria ter sido utilizado unidade seladora ao 

invés de prensa-cabos. 

e. A montagem está correta pois os prensa-cabos “Ex e” podem ser utilizados em 

equipamentos “Ex d”. 
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9-) Em uma indústria há um equipamento Ex instalado, em seu dado de placa 
consta sua respectiva marcação: 

Ex d IIB T6 Gb 
Ex tb IIIC T85 Db 

Com base na marcação, assinale a alternativa correta: 

a. A marcação Ex significa que o equipamento ou componente está apto a operar em 

atmosferas explosivas e o “d” caracteriza este equipamento como do tipo 

segurança aumentada.  

b. A marcação II apresenta o grupo pertencente, nesse caso significa que o mesmo 

pode ser utilizado para poeiras do grupo B. 

c. A marcação T6 refere-se à classe de temperatura, nesse caso a classe T6 é a 

menor de todas as 6 e consequentemente não pode ser utilizada em classes de 

temperatura como T1 a T5 por exemplo. 

d. A marcação G refere-se ao nível de proteção do equipamento voltado para 

aplicação de gases (G). O Gb significa que o mesmo atende a zona 1 e 2, se fosse 

Ga poderia ser utilizado em zona 0, 1 e 2 e se fosse Gc somente poderia ser 

utilizado zona 2. 

e. A marcação com IIIC significa que o equipamento está apto a ser utilizado para 

todos os tipos de gases e poeiras. 

 

10-) Sobre a utilização de cabos em instalações elétricas em atmosferas 

explosivas, assinale a alternativa correta. 

 

a. A instalação está correta pois o prensa-cabos Ex d já é suficiente para garantir a 

segurança. 

b. A instalação está incorreta pois só podem ser utilizados no máximo dois cabos 

dentro de um prensa-cabos. 

c. A instalação está correta, pois desde que os condutores não tenham emenda, 

eles não oferecem riscos à instalação. 

d. A instalação está incorreta pois o prensa-cabo Ex d deve conter somente um 

cabo multipolar e não deve haver folgas pois o gás pode adentrar o invólucro. 
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11-) No caso de montagem em equipamentos “Ex d” (a prova de explosão) com 

unidades seladoras, assinale a alternativa correta. 

I. São permitidos acessórios comuns entre a unidade seladora e o equipamento; 

II. Somente são permitidos acessórios EX certificados após a unidade seladora, 

sendo a distância máxima permitida entre a unidade seladora e o invólucro igual 

a 50 mm ou o diâmetro do eletroduto utilizado, o que for menor. 

III. Antes da unidade seladora não podem ser utilizados equipamentos comuns, 

somente acessórios Ex d. 

IV. A distância máxima que a unidade seladora deve ficar é 18” (45 cm) conforme 

estabelecido no NEC. 

V. Para atender ao grau de proteção do invólucro, adicionalmente à utilização de 

unidades seladoras, pode ser necessária a instalação de um selo entre o 

eletroduto e o invólucro (por exemplo, por meio de buchas selantes ou graxas 

que não solidifiquem). 

 

a. V, V, V, V, V 

b. V, F, V, F, F 

c. F, V, F, F, V 

d. F, V, V, F, V 

e. F, V, V, F, F 

 

12-) Sobre as terminações em instalações elétricas EX. Assinale a alternativa 
correta. 

a. Podem ser utilizadas somente fita isolante já que é anti-chama. 

b. Os cabos não utilizados podem ficar expostos na área classificada já que 

desligados ou isolados não oferecem risco nenhum. 

c. Podem ser feitas emendas em áreas classificadas, desde que sejam utilizados 

fita isolante, terminais ou estanho para garantir a conexão e isolamento correto. 

d. Caso sejam necessárias emendas em atmosferas explosivas, deve-se utilizar 

caixas de junção/caixas de ligação/caixas de passagem EX com bornes, e os 

cabos não utilizados devem estar aterrados e desligados. 

e. Não podem ser feitas emendas em atmosferas explosivas, caso o circuito sofra 

algum dano, todo o cabo deverá ser substituído. 
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13-) Para proteção contra o ingresso de água e/ou poeira no interior do invólucro 

Ex d, assinale a alternativa correta. 

a. Deve ser utilizado silicone nos interstícios do equipamento. 

b. Pode ser utilizado espuma expansiva nas juntas metálicas do equipamento Ex d. 

c. Para proteção contra corrosão, ingresso de partículas ou água, as juntas devem 

ser protegidas de acordo com instruções do fabricante, ou na falta de tais 

informações, por meio de aplicação de vaselina ou de graxa à base de silicone 

ou da instalação externa de uma fita impregnada com graxa. 

d. A melhor solução é a utilização de lonas quando o equipamento não estiver sendo 

utilizado. 

e. Caso esteja entrando água no equipamento, pode ser utilizado fita veda-rosca 

 

14-) Sobre unidades de competências pessoais Ex, marque Verdadeiro (V) ou 
Falso (F). 

 
 (   )  Caso o candidato obtenha a pontuação mínima requerida em cada um destes 

exames é emitido o respectivo Certificado de Conformidade de Competências 

Pessoais “Ex”. Este certificado apresenta uma validade de três anos e indica as 

Unidades de Competências Pessoais para as quais o profissional foi avaliado e 

reconhecido como sendo competente. 

(  )  Na função de montagem devem possuir Ex 001, Ex 003, Ex 006 e Ex 008, inspeção 

Ex 001, Ex 004, Ex 007 e Ex 008;  manutenção Ex 001 e Ex 004 e de projeto Ex 001 

e Ex 009. 

(  )  As unidades de competência ainda não são de caráter obrigatório, mas são 

certificações importantes para profissionais que buscam alcançar a excelência em 

qualificação técnica e aptidão em inspeções, montagens, manutenção, ou algum outro 

serviço específico em atmosferas explosivas. 
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15-) Sobre a utilização de cabos em instalações elétricas em atmosferas 

explosivas, assinale a alternativa correta. 

I. Cabos singelos ou multicabos sem cobertura podem ser utilizados no interior de 

eletrodutos. Entretanto, quando o eletroduto contém três ou mais cabos, a área 

da seção transversal total dos cabos, incluindo os seus isolamentos, não pode 

ultrapassar 40 % da área da seção transversal do eletroduto. 

II. O dispositivo de selagem (por exemplo unidade seladora) deve ser preenchido 

com massa e compostos selantes certificados ao redor da cobertura mais externa 

do cabo ao redor dos condutores individuais pois o gás pode adentrar nas frestas 

do cabo quando o mesmo é multipolar. 

III. Podem ser utilizados cabos singelos em prensa-cabos “Ex d”. 

IV. Em determinadas situações, é necessário a utilização de um prensa-cabo Ex com 
compostos selantes.  

a. F, V, V, V 

b. V, F, V, F 

c. F, F, F, V 

d. V, V, F, V 

16-) Com base na instalação Ex d a seguir, assinale a alternativa correta. 

 
a. Está correta pois todos os acessórios e equipamentos são “Ex d”. 

b. Está incorreta pois não foram utilizados prensa-cabos “Ex d”. 

c. Está correta pois há pelo menos uma unidade seladora na saída do invólucro. 

d. Está incorreta, pois devem haver unidades seladoras ou prensa-cabos em 

todas as entradas e saídas e bujões “Ex d” nas não utilizadas. Além disso a 

fiação em cima está exposta independente se está desativada ou não. 

e. Está correta, pois as emendas foram bem-feitas no interior do invólucro e os 

demais cabos em cima estão desligados e isolados. 
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17-) Em relação às Inspeções em atmosferas explosivas, assinale a alternativa 

correta. 

 

I. A inspeção visual (V) identifica não conformidades evidentes (ausência de 

parafusos, equipamentos abertos, invólucros quebrados), sem a necessidade 

de ferramentas ou equipamentos de acesso; 

II. A inspeção apurada (A) além da inspeção visual, utiliza equipamentos de 

acesso como escadas ou ferramentas para melhor identificação das 

inconformidades e também avalia todos os aspectos definidos pela norma, 

como, por exemplo, levantamento de certificados, placas de marcação entre 

outros fatores. Nesta inspeção não é necessário desenergizar o equipamento 

ou abri-lo; 

III. A inspeção detalhada (D) engloba os aspectos da inspeção apurada e, 

complementarmente, identifica defeitos internos do equipamento, tais como 

terminais frouxos ou outras anomalias com utilização se necessário de 

ferramentas e equipamentos de teste. Nessa inspeção é necessário a 

desenergização do equipamento. A inspeção detalhada é recomendada em 

etapas de pré-comissionamento pois permite a verificação de inconformidades 

antes da operação do equipamento. 

IV. O intervalo entre as inspeções periódicas não pode exceder três anos sem o 

parecer de um especialista. 

a. V, F, V, V 

b. V, F, V, F 

c. V, F, F, V 

d. V, V, V, V 

e. F, F, V, F 



281 

  

18-) Dentre as falhas de montagem mais frequentes observadas que invalidam 

o tipo de proteção “Ex” e colocam as instalações em risco, marque Verdadeiro 

(V) ou Falso (F). 

(   ) Falta de parafusos de fixação nos flanges das tampas de invólucros à prova de 

explosão. 

(   )  Falta de unidades seladoras nas entradas de eletrodutos em invólucros à prova 

de explosão. 

(   )  Unidades seladoras instaladas com distância excessiva em relação ao invólucro 

à prova de explosão.  

(  ) Existência de acessórios de eletrodutos não certificados instalados entre as 

unidades seladoras e os invólucros à prova de explosão (uniões do tipo macho/fêmea 

e niples Ex “d”). 

(   )   Unidades seladoras sem material de selagem em seu interior (vazias). 

(  )  Instalação de eletrodutos flexíveis entre o invólucro à prova de explosão e a 

unidade seladora, aumentando indevidamente o volume de gases submetidos a uma 

eventual explosão no interior do invólucro. 

(  )  Falta de elementos de fechamento (bujões) nas entradas de eletrodutos não 

utilizadas em invólucros à prova de explosão. 

(  )  Instalação de juntas de cortiça, borracha ou silicone nas juntas planas dos 

invólucros à prova de explosão, na tentativa de evitar a entrada de água para o interior 

do invólucro, pela junta metal/metal. 

(   )  Invólucros de motores, painéis, luminárias, caixas de junção, tomadas e caixas 

de passagem com falhas nas suas vedações contra ingresso de água e poeira, 

invalidando o grau de proteção (IP) requerido. 

(   )  Falhas na instalação de cabos em prensa-cabos, com diâmetro do cabo inferior 

ao requerido no projeto, invalidando a proteção do dispositivo de entrada de cabo; 

(    )  Instalação de prensa-cabos não certificados em entradas de cabos em invólucros 

Ex “d”, Instalação de prensa-cabos Ex “d” com tipo não adequado para o volume 

interno do invólucro ou para o grupo do equipamento (IIC). 

(  ) Instalação de equipamentos não adequados para o grupo ou a classe de 

temperatura indicados pelos estudos de classificação de área. 
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19-) Para controle de eletricidade estática e outros riscos elétricos, avalie as 

figuras abaixo e marque Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 
(   ) Em (1) é apresentado o aterramento e em (2) a equipotencialização; 

(   ) Em (2) é representado o aterramento, em (1) a equipotencialização e em (3) as 

duas proteções combinadas; 

(  ) A equipotencialização (1) é a técnica utilizada para minimizar a diferença de 

potencial entre dois objetos condutivos, de forma que fiquem no mesmo valor. Os 

objetos, nestes casos, não são aterrados. O aterramento (2), por outro lado, é a 

técnica de equalizar a diferença de potencial entre dois objetos condutivos e o terra. 

 (  ) O sistema de aterramento (2) contribui também para a devida atuação de 

dispositivos de proteção contra faltas à 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. 

 

20-) Para mitigar os riscos de eletricidade estática, assinale a alternativa correta: 

a. Deve ser realizado medições de resistência de aterramento somente. 

b. A utilização de painéis de monitoramento de aterramento em operações com 

líquidos combustíveis é opcional. 

c. Deve ser realizado somente a equipotencialização dos equipamentos. 

d. Devem ser realizados aterramento e equipotencialização dos equipamentos 

juntamente com inspeções e medições periódicas por profissionais qualificados. 

e. A eletricidade estática gerada no atrito do combustível com a tubulação pode ser 

eliminada somente com a utilização de aditivos e controle de vazão. 



283 

  

21-) Para limpeza de um tanque de armazenamento de combustível, foi utilizado 

um exaustor/insuflador para deslocamento do gás interior. O exaustor foi 

conectado em 220 V (F-F) sem a conexão à terra, logo o atrito pode levar à 

geração de eletricidade estática. 

 

Com base nesta situação, aplique a ferramenta de qualidade 5W2H para elaborar 

um plano de ação a fim de controlar o risco. 

5W 

O quê? 

(What) 
 

Por quê? 

(Why) 
 

Onde? 

(Where) 
 

Quem? 

(Who) 
 

Quando? 

(When) 
 

2H 

Como? 

(How) 
 

Quanto 

custa? 

(How 

Much) 
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22-) Foi solicitado a um operador realizar o acionamento do conjunto motor 

bomba 1, porém a comunicação falhou no rádio e o mesmo acabou ligando o 

conjunto motor bomba 2 e indo realizar outra atividade, que estava sem 

nenhum produto. Ao chegar no local, você constatou que a bomba estava com 

uma temperatura bem elevada. 

 

Com base nesta situação, aplique a ferramenta de qualidade 5W2H para elaborar 

um plano de ação a fim de controlar o risco. 

5W 

O quê? 

(What) 
 

Por quê? 

(Why) 
 

Onde? 

(Where) 
 

Quem? 

(Who) 
 

Quando? 

(When) 
 

2H 

Como? 

(How) 
 

Quanto 

custa? 

(How 

Much) 
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23-) Com base nas afirmações abaixo, marque Verdadeiro (V) ou Falso (F): 

   (   ) Os equipamentos mecânicos devem possuir requisitos construtivos de forma 

que não possam gerar faíscas ou centelhas ou pontos quentes que são provenientes 

de atritos das partes móveis, fricção ou por parte de lubrificação de suas partes 

constituintes. 

   (   ) Os riscos de ignição causados por sobreaquecimentos podem ser causados 

pelo dimensionamento incorreto de condutores, motores e bombas centrífugas, 

levando a sobrecargas no sistema elétrico, mau contato entre os elementos 

condutores do equipamento elétrico, faltas na rede elétrica, deficiência na troca 

térmica do equipamento com o ambiente. 

   (    ) A falta de produtos na voluta das bombas centrífugas pode ocasionar  danos e 

sobreaquecimentos aos componentes internos e externos. 

   (    ) O fechamento de válvulas pode causar um aumento de pressão e acidentes em  

função da alta temperatura e derramamento do líquido combustível. 

   (   ) A análise de vibração é uma técnica preditiva que pode auxiliar na identificação 

de falhas prematuras de  sobreaquecimentos e danos mecânicos. 

 

24-) Com base nos equipamentos abaixo, assinale a opção correta: 

 
a. Para longas distâncias não é recomendada a utilização de sensores de 

temperatura (2) com fios de compensação ou de transmissores de temperatura 

(3) para conversão de sinal. 

b. Somente devem ser utilizados os sensores de temperatura (2) em longas 

distâncias já que sua resistência elétrica não interfere no valor final. 

c. Os transmissores de temperatura (3) independem de sensores de temperatura. 

d. O sensor de temperatura tipo RTD (1) é a melhor escolha para segurança de 

bombas centrífugas pois permitem a medição da temperatura dos fluídos 

internos e não da superfície. 

e. Os sensores de temperatura (2) são uma boa solução para monitoramento 

térmico pois a premissa é captar a temperatura de superfície do equipamento e 

não dos fluídos ou processos propriamente ditos. 
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25-) Assinale abaixo quais alternativas podem ser utilizadas para prevenção 

de geração de atmosferas explosivas acidentais. 

a. Controle de sobreaquecimentos. 

b. Controle e mitigação de eletricidade estática. 

c. Utilização de técnicas de emissão acústica, controle de nível, sistema de 

proteção catódica, testes de estanqueidade, técnicas de MFL, detecção de 

gases. 

d. Instalação correta de equipamentos elétricos Ex. 

 
26-) Sobre sistema de proteção catódica, assinale a alternativa correta. 

a. A proteção catódica é uma técnica que visa a proteção do anodo. 

b. A proteção catódica é utilizada somente em estruturas submersas como o píer. 

c. A proteção catódica do tipo corrente impressa possui um retificador para injeção 

de corrente alternada na linha a ser protegida. 

d. Se a medição do potencial elétrico OFF for inferior a -0,85V utilizando um 

eletrodo de referência de Cu/CuSO4, o sistema está protegido. 

e. No sistema de proteção catódica com corrente impressa, a medição de potencial 

elétrico pode ser feita sem o desligamento simultâneo dos retificadores pois a 

corrente elétrica circulando pelo solo é irrelevante.  

 
27-) Sobre as técnicas de prevenção de geração de atmosferas explosivas, 

assinale a alternativa correta. 

a. A emissão acústica é uma técnica de ensaio não destrutivo e não invasiva, que  

auxilia na detecção de defeitos ativos internos de materiais e equipamentos. Porém 

não pode ser utilizada em tanques de armazenamento. 

b. O MFL (Magnetic Flux Leakage) é uma técnica de ensaio não destrutivo para  

mapeamento de corrosão de tanques de armazenamento (chapas de fundo, 

costado e teto), vasos de pressão e dutos. 

c. No SPC com corrente impressa, o polo negativo do retificador é conectado no 

anodo de sacrifício e o positivo na estrutura metálica. 

d. PIG instrumentados não conseguem fornecer informações das condições da 

linha (por exemplo, localização de amassamentos e ovalizações, detecção de 

vazamentos ou pontos onde há redução da espessura de parede do duto). 

e. O princípio de detecção de gás consiste somente numa fonte de infravermelho  

que transmitem um feixe focado de luz através da área monitorada.  
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APÊNDICE 4 – Pesquisa de satisfação 
 

            Nome: ___________________________________ 

            Função: __________________________________ 

 

□ Equipe Interna (Manutenção) 

□ Equipe Externa (Empresa terceira ou outro setor) 

 

Grau de escolaridade: 

□ 1º grau (Ensino fundamental) incompleto 

□ 1º grau (Ensino fundamental) completo 

□ 2º grau (Ensino médio) incompleto 

□ 2º grau (Ensino médio) completo 

□ Curso técnico incompleto 

□ Curso técnico completo 

□ Formação superior (graduação) incompleto 

□ Formação superior (graduação) completo 

□ Pós-graduação incompleto 

□ Pós-graduação completo 

□ Outro: _________________________________ 

 

Faixa etária: 

□ Entre 18 a 23 anos 

□ Entre 24 a 30 anos 

□ Entre 31 e 40 anos 

□ Entre 41 e 54 anos 

□ Acima de 55 anos 
 

Tempo de atuação na função: 

□ Até 1 ano 

□ Entre 1 e 3 anos 

□ Entre 4 e 7 anos 

□ Acima de 8 anos 
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1. Entre os riscos analisados, qual o maior risco na sua opinião? 

□ Geração de eletricidade estática 

□ Sobreaquecimento de equipamentos 

□ Falta de capacitação técnica e descaracterização de equipamentos Ex 

□ Geração de atmosferas explosivas acidentais 

 

2. Entre os riscos analisados, qual risco teve a maior relevância para você? 

□ Eletricidade estática 

□ Sobreaquecimento 

□ Falta de capacitação técnica e descaracterização de equipamentos Ex 

□ Geração de atmosferas explosivas acidentais 

  

3. Entre os riscos analisados, na sua opinião qual é o mais frequente na 

empresa? 

□ Eletricidade estática 

□ Sobreaquecimento 

□ Falta de capacitação técnica e descaracterização de equipamentos Ex 

□ Geração de atmosferas explosivas acidentais 

 

4. Na sua opinião, qual a maior causa dos problemas e riscos nas atmosferas 

explosivas na empresa? 

□ Erros operacionais e/ou falta de procedimentos 

□ Falta de inspeções e supervisão das atividades de equipes externas  

□ Falta de capacitação técnica 

□ Outros. Quais? __________________________________________  

 

 

 



289 

  

5. No tema “Falta de capacitação técnica e descaracterização de 

equipamentos Ex”, qual seu grau de satisfação? 

□ Extremamente satisfeito 

□ Moderadamente satisfeito 

□ Pouco satisfeito 

□ Nem satisfeito, nem insatisfeito 

□ Pouco insatisfeito 

□ Moderadamente insatisfeito 

□ Extremamente insatisfeito 
 

6. No tema “Falta de capacitação técnica e descaracterização de 

equipamentos Ex”, foram agregados conhecimentos para utilizações 

práticas do dia-dia? 

□ Sim. Quais? _______________________________________________ 

□ Não. 

 

7. No tema “Controle e mitigação de geração de eletricidade estática”, qual 

seu grau de satisfação? 

□ Extremamente satisfeito 

□ Moderadamente satisfeito 

□ Pouco satisfeito 

□ Nem satisfeito, nem insatisfeito 

□ Pouco insatisfeito 

□ Moderadamente insatisfeito 

□ Extremamente insatisfeito 
 

8. No tema “Controle e mitigação de geração de eletricidade estática”, foram 

agregados conhecimentos para utilizações práticas do dia-dia? 

□ Sim. Quais? _______________________________________________ 

□ Não. 
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9. No tema “Técnicas de prevenção de geração de atmosferas explosivas 

acidentais”, qual seu grau de satisfação? 

□ Extremamente satisfeito 

□ Moderadamente satisfeito 

□ Pouco satisfeito 

□ Nem satisfeito, nem insatisfeito 

□ Pouco insatisfeito 

□ Moderadamente insatisfeito 

□ Extremamente insatisfeito 
 

10. No tema “Técnicas de prevenção de geração de atmosferas explosivas 

acidentais”, foram agregados conhecimentos para utilizações práticas do 

dia-dia? 

□ Sim. Quais? _______________________________________________ 

□ Não. 

 

11. No tema “Medidas de proteção contra sobreaquecimentos”, qual seu grau 

de satisfação? 

□ Extremamente satisfeito 

□ Moderadamente satisfeito 

□ Pouco satisfeito 

□ Nem satisfeito, nem insatisfeito 

□ Pouco insatisfeito 

□ Moderadamente insatisfeito 

□ Extremamente insatisfeito 
 

 

12. No tema “Medidas de proteção contra sobreaquecimentos”, foram 

agregados conhecimentos para utilizações práticas do dia-dia? 

□ Sim. Quais? _______________________________________________ 

□ Não. 

 

 

 



291 

  

13. Na sua opinião, este guia seria útil para colaboradores de outros setores? 

□ Sim. Quais? _______________________________________________ 

□ Não. Por quê? ______________________________________________ 

 

14. Na sua opinião, este guia seria útil para outras empresas ou pessoas de 

fora da organização? 

□ Sim 

□ Não. Por quê? ____________________________________________ 

 

15. O tema “Técnicas de prevenção de geração de atmosferas explosivas 

acidentais” deveria ser incorporado na integração de novos funcionários ou 

empresas prestadoras de serviço? 

□ Sim, mas não há necessidade de aplicação da avaliação de 

desempenho. 

□ Sim e deveria ser aplicado a avaliação de desempenho para verificar se 

estão aptos a realizarem serviço dentro da empresa. 

□ Não. Por quê? _______________________________ 

 

16. Qual seu grau de satisfação da apresentação e treinamento do guia? 

□ Extremamente satisfeito 

□ Moderadamente satisfeito 

□ Pouco satisfeito 

□ Nem satisfeito, nem insatisfeito 

□ Pouco insatisfeito 

□ Moderadamente insatisfeito 

□ Extremamente insatisfeito 
 

17. A avaliação de desempenho ao final do guia proporcionou um 

autoconhecimento e novos aprendizado? 

□ Sim 

□ Não. Por quê? ____________________________________________ 

 



292 

  

18. A correção da avaliação de desempenho da forma como foi realizada foi 

relevante e produtiva na sua opinião? 

□ Sim, pois proporciona a interação com os demais colaboradores e tirar 
dúvidas pontuais diretamente sobre o assunto. 

□ Não, somente colocar o gabarito é suficiente para saber o que errei. 
 

19. De forma geral, qual seu grau de satisfação com este guia? 

□ Extremamente satisfeito 

□ Moderadamente satisfeito 

□ Pouco satisfeito 

□ Nem satisfeito, nem insatisfeito 

□ Pouco insatisfeito 

□ Moderadamente insatisfeito 

□ Extremamente insatisfeito 
 

20. Qual assunto você gostaria que fosse mais abordado neste guia? 

□ Instalações em atmosferas explosivas 

□ Inspeção em atmosferas explosivas 

□ Conceitos básicos de atmosferas explosivas  

□ Tipos de proteção Ex 

□ Mais técnicas de prevenção de formação de atmosferas explosivas 

□ Maior aprofundamento sobre o tema de eletricidade estática 

□ Maior aprofundamento sobre o tema de sobreaquecimentos 

□ Outros. Quais? ___________________________________________ 
 

 
21. Quais dos assuntos abordados você não conhecia e se interessou? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 


