
Atividades nas quais são ma nu -
seadas, processadas ou ar-
mazenadas substâncias in-

flamáveis na forma de líquidos, gases,
vapores e poeiras combustíveis ofere-
cem risco de explosões quando essas
substâncias são liberadas no ar, for-
mando atmosferas explosivas. Os lo-
cais podem ser áreas de processos e
também, em casos de anormalidade,
de pósitos de armazenagem. Atmos -
feras explosivas podem ser formadas
na maioria das atividades industriais,
incluindo indústrias de petróleo e gás,
farmacêuticas, alimentícias e de tintas
e vernizes, em cabines de pintura, ater-

ros sanitários, processamento de ração
para animais, transporte e movimenta -
ção de grãos como soja, milho e amen-
doim, e toda atividade de processa-
mento que utiliza produtos infla máveis
na forma de líquido, gás, vapor ou
po ei ras combustíveis. 

Os equipamentos elétricos consti-
tuem fontes de ignição de explosões
nessas áreas por causa do centelhamen-
to, que pode ocorrer quando da abertu-
ra e do fechamento de contatos ou de
alguma anormalidade no circuito elétri-
co, e também pelo calor que produzem,
o qual pode atingir o ponto de incendiar
uma atmosfera explosiva. Este artigo

apresenta e comenta, a seguir, as sete
áreas nas quais os profissionais envol-
vidos com instalações e equipamentos
elétricos em atmosferas explosivas de-
vem ter conhecimento.

Segurança em atmosferas
explosivas

Para oferecer segurança nesses lo-
cais, em primeiro lugar é preciso conhe-
cer os níveis de riscos envolvidos, o que
é definido por meio de um projeto de
classificação de áreas, conforme as
normas da Associação Brasileira de
Nor mas Técnicas ABNT NBR IEC
60079-10-1 [1], para atmosferas explo-
sivas de gases inflamáveis, e ABNT
NBR IEC 60079-10-2 [2], atmosferas
de poeiras combustíveis. [N. do E.: A
lista das normas técnicas e doas docu-
mentos IECEx citados no artigo locali-
za-se na página 48.] 

O projeto vai determinar: 1) As zonas
de classificação do local; 2) O grupo do
gás ou da poeira que ocorre no local; e
3) A classe de temperatura da atmosfera
explosiva. Outro requisito que a ser con-
siderado é o nível de proteção dos equi-
pamentos (sigla EPL, do inglês equip-
ment protection level), que vai orientar a
seleção destes.

Após da conclusão do projeto de
classificação de áreas, o passo seguinte é
a seleção dos equipamentos, componen-
tes e acessórios para a instalação, de
acordo com os requisitos estabelecidos

Segurança 
de pessoas e 

instalações:
o sistema 

IECEx

A certificação de
equipamentos é importante
mas não suficiente para
garantir segurança em áreas
classificadas. Também os
profissionais de projeto,
execução e manutenção de
instalações e as prestadoras
de serviços devem ter
competências comprovadas. O
artigo apresenta as etapas a
serem cumpridas para se
obter um alto nível de
segurança e descreve as
características e vantagens do
sistema de certificação IECEx.

José da Silva, gerente da empresa Bravema, consultor e
orientador de treinamentos em instalações Ex
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no referido projeto. Os profissionais res-
ponsáveis pela seleção dos equipamen-
tos devem considerar também as condi-
ções do ambiente em que estes serão
instalados, como, por exemplo, aspec-
tos relacionados a corrosão e outros fa-
tores agressivos. Para determinar os
equipamentos mais adequados, os pro-
fissionais responsáveis devem seguir as

prescrições da norma ABNT NBR IEC
60079-0 e, também, podem recorrer ao
auxílio dos fabricantes e outras fontes de
pesquisas. Um outro aspecto a ressaltar é
que todo equipamento, componente e
acessório para uso em áreas classifica-
das deve ser adquirido com o certifica-
do de conformidade, de acordo com
o sistema de certificação de produtos re-

MAIO, 2017 EM 47

Fig. 1 – Segurança em atmosferas explosivas
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gulamentado no Brasil pelo Inmetro -
Ins ti tuto Nacional de Metrologia,
Qua lidade e Tecnologia
Uma vez concluída a seleção dos

equipamentos, a etapa seguinte é a
montagem e instalação, que deve ser
realizada por profissional qualificado
e que conheça a norma de instalações
elétricas em áreas classificadas, a
ABNT NBR IEC 60079-1, a qual
prescreve os requisitos de segurança.
Após a montagem e instalação, é

necessário verificar se tudo está de
acordo com as normas e com o proje-
to de classificação de áreas. Essa ve-
rificação deve ser feita por profissio-
nal competente e que tenha conheci-
mento das normas de classificação e
de requisitos gerais, e também da
norma de inspeção e manutenção de
instalações elétricas, a ABNT NBR
IEC 60079-17. O processo de inspe-
ção em áreas classificadas é uma das
etapas mais importantes para a segu-
rança desses locais, uma vez que de-
pois dela a planta estará liberada pa-
ra entrar em operação.
Tudo o que foi dito até aqui está

sintetizado nas sete etapas apresenta-
das na figura 1, e caracterizadas mais
detidamente a seguir, as quais são re-
quisitos obrigatórios para garantir a

segurança nas áreas com presença de
atmosferas explosivas. Conhecer ca-
da uma delas é fundamental para os
profissionais envolvidos com instala-
ções elétricas nesses locais.
1) Classificação de áreas – O pro-

jeto de classificação de áreas torna
possível conhecer os níveis de risco
envolvidos numa atmosfera explosi-
va. Esse projeto vai servir de base
para a seleção dos equipamentos, ins-
talação e montagem, inspeção, manu-
tenção e  reparo das instalações e dos
equipamentos.
2) Seleção dos equipamentos – É

fundamental que os equipamentos,
componentes e acessórios sejam sele-
cionados de acordo com as especifi-
cações do projeto de classificação da
área. Os equipamentos elétricos para
uso em áreas classificadas são proje-
tados e fabricados conforme normas
específicas para cada tipo de área e
nível de segurança.
3) Instalação – Para conseguir o

nível de segurança adequado, é ne-
cessário que a montagem e instala-
ção dos equipamentos sejam fei-
tos segundo a norma ABNT NBR
IEC 60079-14 e as orientações do
fabricante.
4) Inspeção – É a etapa final, em

que o profissional responsável deve
verificar se equipamentos, compo-
nentes, acessórios, montagem e ins-
talação estão de acordo com o proje-
to de classificação de áreas, de modo
que a segurança seja garantida. O
plano de inspeção deve ser elabora-
do com base na norma ABNT NBR
IEC 60079-17.
5) Manutenção – Para garantir a

segurança ao longo da vida útil da
planta, deve ser elaborado um plano
de manutenção periódico dos equi-
pamentos e instalações conforme
orientações da norma ABNT NBR
IEC 60079-17.
6) Reparo e recuperação de equi-

pamentos Ex – Se forem encontradas
avarias nos equipamentos, a recupe-
ração e reparo devem ser realizados
pelo fabricante ou por empresa com
competência certificada, e feitos de
acordo com a norma ABNT NBR
IEC 60079-19, que orienta o reparo,
revisão, recuperação e modificação
de equipamentos projetados para uso
em atmosferas explosivas.
7) IECEx – O sistema internacio-

nal de segurança da IEC – Inter na -
tional Electrotechnical Commis sion
contempla a sétima etapa apresentada
na figura 1. Trata-se de um processo
de certificação internacional para ga-
rantir a efetiva segurança de pessoas
e ativos nas atividades com presença
de atmosferas explosivas, durante
todo o ciclo de vida das ins ta lações e
dos equipamentos. Esse processo
tem suas bases nas normas da série
IEC 60079 (no Brasil, ABNT IEC
60079) e ISO/IEC 80079. In for ma -
ções sobre o sistema IECEx também
pode ser obtidas, em português, nos
documentos operacionais OD 503 e
OD504, entre outros, através do site
http:// w ww.iecex. com/ ope ra tional. htm.
O sistema é descrito com mais deta-
lhes a seguir.

Sistema IECEx
Para garantir a segurança em áreas

clas  sificadas, o sistema de segurança
IE CEx estabelece uma tripla certifi-
cação, conforme relacionado abaixo
e apresentado na figura 2.
1) Certificação dos profissionais
envol vidos com atmosferas explosi-

Lista de normas técnicas e 
de documentos 

IECEx

• ABNT NBR IEC 60079-10-1: Atmos fe -
ras explosivas. Parte 10-1: Classi fi -
cação de áreas - Atmosferas explosivas
de gás. Rio de Janeiro, 2009.
• ABNT NBR IEC 60079-10-2: Atmos -
feras explosivas. Parte 10-2: Classifi ca -
ção de áreas – Atmosferas de po e i ras
com bustíveis. Rio de Janeiro, 2013.
• ABNT NBR IEC 60079-0. Atmosferas
explosivas. Parte 0: Equipamentos –
requisitos gerais. Rio de Janeiro, 2013.
• ABNT NBR IEC 60079-14: At mos feras
explosivas. Parte 14: Projeto, se le  ção e
montagem de instalações elétricas. Rio
de Janeiro, 2009. 
• ABNT NBR IEC 60079-17. Atmos feras
explosivas. Parte 17: Inspeção e ma  nu -
tenção de instalações elétricas. Rio de
Janeiro, 2014.
• ABNT NBR IEC 60079-19. Atmos feras
explosivas. Parte 19: Reparo, revisão e
re cuperação de equipamentos. Rio de
Janeiro, 2012.

• ISO/IEC 80079-37:2016 – Non-electri-
cal equipment for explosive atmosphe -
res.
• IECEx documento operacional OD
503 (2015): Sistema IECEx para Cer tifi -
ca ção de Competências Pessoais pa ra
At mos feras Explosivas – Proce di men -
tos de ExCB para a emissão e ma -
nutenção de Certificados de Com pe -
tências Pes soais IECEx. Disponível em
http:// www.iecex. com/ docs/ IECEx_
    OD503_ Ed3.0_pt.pdf, acessado em
abril de 2017.
• IECEx documento operacional OD
504 (2014): Esquema IECEx para
Certifi cação de Competências Pes soais
para Atmosferas Explosivas – Es pe -
cificações para a avaliação dos resulta-
dos das unidades de competência. Dis -
ponível em http://www. iecex. com/ docs/
 IECEx_ OD504_ Ed3.0_ pt.pdf, acessado
em abril de 2017.
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vas, con ce dida por organismos de
certificação acre ditados pelo siste-
ma internacional IECEx. Atualmen-
te, no Brasil, essa certificação pode
ser obtida através da UL Brasil;
2) Certificação dos equipamentos,
componentes e acessórios utilizados
em áreas classificadas, conforme as
normas da série IEC 60079 e normas
ISO/IEC 80079;
3) Certificação das empresas de pres   -
ta ção de serviços Ex (vide figura 2).

O sistema IECEx estabelece os
con hecimentos básicos e as compe-
tências específicas, com seus requisi-
tos, exigidas do profissional para rea-
lizar atividades relacionadas com ins-

talações e equipamentos elétricos pa-
ra uso em atmosferas explosivas.

Segundo o sistema IECEx, a segu-
rança das pessoas que trabalham nas
áreas com presença de atmosferas ex-
plosivas é fundamental e, portanto, o
profissional certificado deve possuir
compreensão da natureza dos riscos
envolvidos nesses locais, das limita-
ções sobre os equipamentos que po-
dem operar dentro dessas áreas, da
responsabilidade de segurança e saú-
de ocupacional e dos procedimentos
relacionados com áreas classificadas.

De acordo com a IEC, o potencial
de acidentes nas áreas com presença
de atmosferas explosivas é elevado se

os profissionais envolvidos não pos-
suem as competências necessárias. Por
isso, preparar e qualificar esses profis-
sionais é requisito para a segurança
dos locais e dos trabalhadores.

Ainda segundo a IEC, a competên-
cia dos profissionais envolvidos com
trabalhos em atmosferas explosivas in-
clui a habilidade de realização de ta -
refas específicas e não apenas con he -
cimento de requisitos gerais prescri-
tos em regulamentos e procedimentos
de instalação. A competência depende
ainda de conhecimentos, habilidades,
experiências e treinamentos.

As competências pessoais requeri-
das desses profissionais envolvem as
atividades relacionadas na tabela I e
constam do documento operacional
do sistema IECEx OD504.

Considerações finais
O sistema IECEx é uma proposta

avançada para a segurança dos traba-
lhadores e dos locais com presença
de atmosferas explosivas, uma vez
que envolve a certificação dos equi-
pamentos, a certificação das compe-
tências pessoais dos profissionais que
executam os serviços e a certificação
das empresas de prestação de servi-
ços Ex. A certificação dos equipa-
mentos Ex, apenas, não é garantia de
segurança, pois esses equipamentos
certificados podem não estar de acor-
do com o projeto de classificação de
áreas ou mesmo não ser instalados de
acordo com as normas. O processo de
certificação IECEx, que é novo no
Brasil, representa uma evolução das
práticas de segurança nessas áreas.

Fig. 2 – Sistema de certificação IECEx para o ciclo de vida 
das instalações
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