
Classificação da área 

Atmosferas potencialmente explosivas existem quando há  risco de explosão devido a misturas 
de gás/ar, vapor/ar, pó/ar ou outras combinações inflamáveis.  
Nestas áreas é preciso eliminar as fontes de ignição quais faíscas, superfícies quentes ou 
eletricidade estática que poderiam inflamar estas misturas.
Quando for necessário usar equipamentos elétricos nestas áreas os equipamentos devem ser 
concebidos e fabricados de modo a não criar fontes de ignição que possam inflamar estas 
misturas. 
As fábricas de processamento são divididas em Zonas (método Europeu e IEC) ou Divisões 
(método Norte-americano) conforme o grau existente de potencialidade explosiva da 
atmosfera. 

Classificação 
Europeia & IEC

Definição de zona ou divisão Classificação 
Norte-americana 

Zona 0 
(gases)"G"

Área na qual uma mistura explosiva está 
presente permanentemente ou por períodos 
prolongados  

Classe I Divisão 1 
(gases)

Zona 20 (pós)"D" Classe II Divisão 1 
(pós)

Zona 1 
(gases)"G"

Uma área  na qual  uma mistura explosiva 
apresenta probabilidade de ocorrer durante a 
normal  operação. 

Classe I Divisão 1 
(gases)

Zona 21 (pós)"D" Classe II Divisão 1 
(pós)

Zona 2 
(gases)"G"

Uma área onde  uma mistura explosiva  não 
apresenta probabilidade de ocorrer durante a 
normal operação e se ocorrer terá uma 
breve duração

Classe I Divisão 2 
(gases)

Zona 22 (pós)"D" Classe II Divisão 2 
(pós)
Classe III Divisão 
1 (fibras)
Classe III Divisão 
2 (fibras)

Grupos Gás (mais pós e fibras)
Existem dois grupos principais de gás, Grupo I - somente Mineração e Grupo II - Indústrias de 
superfície 
Essas categorias são usadas nos agrupamentos das normas Europeias e da I.E.C.
Grupo Idiz respeito apenas a mineração subterrânea em presença de metano e pó de carvão
Grupo IIgases existentes nas indústrias de superfície, são sub- agrupados de acordo com sua 
volatilidade.  Isso permite que o equipamento elétrico possa ter tolerâncias menos rigorosas se 
usado para gases menos voláteis.

Gás 
típico/material

Normas Europeias/I.E.C. 
Grupo Gás 

Grupo Gás Norte-
americano

Metano I -
Acetileno IIC A
Hidrogênio IIC B
Etileno IIB C
Propano IIA D
Pó de metal - E
Pó de carvão - F
Pó de grãos - G 

Nota: A legislação Norte-americana agora permite o uso de Zonas para classificar as áreas, se for 
utilizada esta prática segue-se o método Zona IEC 

Temperatura 

Superfícies quentes podem inflamar atmosferas explosivas. Para que isso seja evitado todos os 
equipamentos elétricos destinados a serem usados em uma atmosfera potencialmente explosiva 
são classificados de acordo com a temperatura máxima da superfície durante o trabalho. Essa 



temperatura normalmente baseia-se numa temperatura ambiente circunstante de 40 graus 
Centigrados (102 graus Fahrenheit).  Essa temperatura é sucessivamente comparada com a 
temperatura de ignição do(s) gás(es) que pode(m) entrar em contacto com o equipamento para 
que se possa selecionar o equipamento adequado para a área em questão.

Classificação 
Temperatura

Temperatura Máxima da Superfície 

Normas 
Europeias/I.E.C.

Norte-
americana

T1 T1 450° C
T2 T2 300° C

T2A 280° C
. T2B 260° C

T2C 230° C
. T2D 215° C

T3 T3 200° C
. T3A 180° C

T3B 165° C
. T3C 160° C

T4 T4 135° C
. T4A 120° C

T5 T5 100° C
T6 T6 85° C

Tipos de Equipamentos Elétricos Adequados para uso em Atmosferas 
Potencialmente Explosivas  

Diferentes técnicas são utilizadas para proteger da ignição o   equipamento elétrico em atmosferas 
explosivas Há restrições sobre onde esses diferentes tipos de equipamentos podem ser usados 
como segue:

.

Europeu - Área 
de uso 

Designação 
Padrão

IEC - Área 
de uso 

Designação 
Padrão

EUA - Área de uso 
Designação Padrão

Invólucros à prova de fogo - 
Um invólucro usado para 
equipamentos elétricos reforçado 
para resistir a uma explosão 
interna sem provocar ignição da 
atmosfera explosiva 

Zonas 1 & 2 
EExp 

EN50016

Zonas 1 & 2 
Exe 

IEC60079-7

Classe 1 
Divisões 1 & 2 

UL913

Intrinsecamente Seguros  - 
Uma técnica na qual a energia 
elétrica é limitada de modo que 
quaisquer faíscas ou efeitos do 
aquecimento gerados pelo 
equipamento elétrico são 
mantidos abaixo do necessário 
para causar ignição  na 
atmosfera explosiva  

Zonas 0, 1 & 2 
EExi 

EN50020

Zonas 1 & 2 
Exi 

IEC60079-11

Classe 1 
Divisões 1 & 2 

UL913

Maior Segurança  - Esse 
equipamento é concebido para 
eliminar faíscas e superfícies 
quentes que poderiam provocar 
ignição da atmosfera explosiva 

Zonas 1 & 2 
EExe 

EN50019

Zonas 1 & 2 
Exe 

IEC60079-7

Depurado e Pressurizado  - O 
equipamento elétrico é alojado 
num invólucro  primeiramente 
depurado para remover qualquer 
mistura explosiva, e 
sucessivamente pressurizado 

Zonas 1 & 2 
EExp 

EN50016

Zonas 1 & 2 
Exe 

IEC60079-7

Classe 1 
Divisões 1 & 2 

UL913



para evitar a entrada da 
atmosfera circundante antes da 
alimentação elétrica
Encapsulamento -  Um método 
de exclusão da atmosfera 
explosiva mediante completo 
encapsulamento das 
componentes elétricas com 
material aprovado.

Zonas 1 & 2 
EExp 

EN50016

Zonas 1 & 2 
Exe 

IEC60079-7

Imersão em óleo - As 
componentes elétricas são 
imersas em óleo, excluindo 
assim quaisquer faíscas ou 
superfícies quentes da atmosfera 
explosiva .

Zonas 1 & 2 
EExp 

EN50016

Zonas 1 & 2 
Exe 

IEC60079-7

Classe 1 
Divisão 2 

UL698

Pó de preenchimento - O 
equipamento é envolvido com 
um pó fino, como o quartzo, que 
não permite à atmosfera 
circundante de entrar em 
contacto com faíscas ou 
superfícies quentes  

Zonas 1 & 2 
EExp 

EN50016

Zonas 1 & 2 
Exe 

IEC60079-7

Anti-faíscas - Contactos de 
ignição são selados para evitar a 
entrada da atmosfera 
circundante, as superfícies 
quentes são eliminadas 

Zona 2 
EExn 

EN50021

Zona 2 
Exn 

IEC60079-15

.

Proteção especial - O 
equipamento é certificado para 
uso em Atmosferas 
Potencialmente Explosivas ms 
não é conforme aos tipos de 
proteção listados acima 

Zonas 0, 1 & 2 
*Exs 

Zonas 0, 1 & 
2 

Exs

* Este tipo de proteção é reconhecido somente pelas Autoridades Nacionais, e não como proteção 
a nível europeu
Seleção, Instalação e Manutenção de Equipamentos Elétricos para uso 
em Atmosferas Potencialmente Explosivas
As normas internacionais e nacionais publicadas fornecem detalhes sobre os requisitos para 
um uso seguro dos Equipamentos Elétricos para uso em Atmosferas Potencialmente 
Explosivas, como segue: 

. Internacional U.K. U.S.A. 

Recomendações Gerais EC60079-14 
BS5345:Parte 

1 

N.E.C. Capítulo 
5 

Classificação da Áreas Perigosas IEC60079-10 .
N.E.C. Capítulo 

5
Inspeção e Manutenção do 
Equipamento Elétrico IEC60079-1

Requisitos para invólucros a 
prova de fogo IEC60079-14 BS5345:Parte 

3
N.E.C. Capítulo 

5
Requisitos para Equipamento 
intrinsecamente seguro IEC60079-14 BS5345:Parte 

4
N.E.C. Capítulo 

5
Requisitos Equipamento com  
para maior segurança IEC60079-14 BS5345:Parte 

6
N.E.C. Capítulo 

5



Requisitos para equipamentos 
Depurados e Pressurizados IEC60079-14 BS5345:Parte 

5
N.E.C. Capítulo 

5
Requisitos para aparelhos anti-
faiscas IEC60079-14 BS5345:Parte 

7
.

Requisitos para Equipamentos 
com Proteção Especial IEC60079-14 BS5345:Parte 

8


