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1 RESUMO 

 

Áreas Classificadas são regiões que apresentam atmosferas explosivas e a finalidade de 

caracterizá-las é de projetar ou estimar sua extensão para prevenir quanto ao risco de 

ignição numa planta industrial. Foi ratificado que o uso genérico do método de 

classificação de áreas por figura padronizada ou pré-definida, sem a devida justificativa 

técnica, é questionado por vários autores e profissionais especializados no assunto, os 

quais advertem sobre a forma subjetiva com que o tema é tratado, podendo ocasionar 

distorções na análise do risco.  Este estudo teve como objetivo apresentar uma avaliação 

quantitativa das extensões de áreas classificadas e comparar os resultados obtidos entre 

as técnicas de classificação de áreas por figuras padronizadas ou pré-definidas e 

modelos matemáticos. Para a realização deste trabalho, adotou-se o levantamento 

bibliográfico, e por meio de simulação, efetuaram-se os cálculos para estimá-las.  Foram 

utilizadas as equações de escoamento de fluidos sugeridos na obra de Macmillan 

(1998), objetivando determinar o fluxo do vazamento e o distanciamento da fonte até a 

concentração do LII (limite inferior de inflamabilidade), no eixo de x. Para validá-las, 

aplicaram-se os dados dos experimentos apresentados por Cox (1989). E por fim, foram 

comparados os resultados da extensão de áreas classificadas para o cenário de 

vazamento proposto pela norma NBR IEC 60079-10 (2006) com os obtidos pelas 

equações de escoamento. Demonstrou-se que simplesmente transpor o distanciamento 

de 1 metro de raio, na forma de uma esfera, a partir do selo da válvula que controla o 

fluxo do propano, conforme exemplo da norma, não garante a exatidão da extensão da 

sua área classificada. 

 

Palavras-chave: Áreas classificadas, Atmosfera explosiva, Segurança do Trabalho, 

ABNT NBR IEC 6009-10. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

 

Classified areas are regions with explosive atmospheres and the purpose of 

characterizing it is to design or estimate its extent to prevent the risk of ignition in an 

industrial plant. We will demonstrate that the generic use of the method of classification 

of areas by default or standardized figure without proper technical justification is 

questioned by many authors and professionals specialized in the subject that warn about 

the subjective form with which the subject is treated and may cause distortions in the 

risk assessment. The objective of this study is to present a quantitative assessment of 

these extensions, and compare the results between the two methodologies. For this 

work, we used bibliographical, and through simulation, made sure the calculations for 

estimating them. Used fluid flow equations suggested in the work of Macmillan (1998), 

in order to determine the flow of the leak and the distance from the source until the 

concentration of LII (lower limit of flammability), axis x. To validate them, they used 

data from the experiments presented by Cox (1989). And finally, the results were 

compared classified areas extension for leak scenario proposed by the ABNT IEC 

60079-10 (2006) with those obtained by drainage equations. The results demonstrated 

that simply transpose the distance of 1 meter radius, in the form of a sphere, from the 

seal of the valve that controls the flow of propane as standard, does not guarantee the 

accuracy of the extension of its classified area. 

. 

 

Keywords: Hazardous Areas, explosive atmosphere, Safety, ABNT NBR IEC 6009-10. 



13 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Uma área com atmosfera explosiva pode ser definida, segundo a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), como o local onde existe ou pode existir uma 

atmosfera potencialmente explosiva ou inflamável devido à presença de gases, vapor, 

poeiras ou fibras. Assim, a avaliação de riscos e o seu controle constituem não só um 

requisito legal, mas também um fator crítico para o sucesso do negócio. A avaliação de 

riscos não deve ser por si só um ato isolado, mas fazer parte de um processo diário que 

interaja com objetivos, procedimentos e controles. 

Erthal (2004) ressalta três razões principais para o desenvolvimento de estudo 

em Áreas Classificadas: a prevenção na exposição dos trabalhadores aos riscos de 

incêndio e explosão dentro dessas áreas; conformidade aos requisitos da legislação 

trabalhistas e a insuficiência de artigos publicados sobre o assunto. 

 Para avaliar a frequência e gravidade desse tipo de acidente, aponta-se o trabalho 

de Carbonell et al. (2009) que realizaram um estudo internacional de histórico de 

acidentes por explosão de (1916 a 2005) com 2897 ocorrências, e que apresentaram as 

seguintes conclusões: 

“Os acidentes envolvendo explosões tiveram uma frequência acelerada nos 

últimos 30 anos, e sua presença na taxa de morbidez é maior em grupos 

pequenos (indicativo de explosões em postos de trabalho). É na maioria das 

vezes em zonas urbanas, nas atividades que envolvem hidrocarbonetos 

(petróleo, gás e solventes), particularmente em processos de plantas industriais 

e de transporte, sendo os principais pontos críticos: o armazenamento durante a 

etapa de fabricação, reatores e dutos. E a principal causa da ignição apontada 

é o arco elétrico, chama (solda, fagulhas, etc.), superfície quente, temperatura 

de auto-ignição e atrito.” 

 A obrigatoriedade do dimensionamento de áreas classificadas foi imposta às 

empresas brasileiras pela Legislação Trabalhista através das Normas Regulamentadoras 

do Trabalho, NR-10 (2004) que trata da Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade, NR-29 - Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, publicada em 1997 e 

pela NR-33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados, em 2006. A 

abrangência da NR-10 é conduzida a todos os estabelecimentos com carga instalada 

superior a 75 kW que devem apresentar certificações dos equipamentos e materiais 
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elétricos em áreas classificadas. Este valor é a soma da potência dos equipamentos do 

estabelecimento.  

De acordo com Erthal (2004), na década de 90 os requisitos de segurança com 

áreas classificadas eram restritos aos setores químicos e petroquímicos. Opina que após 

a regulamentação da NR-10, norma de segurança em instalações elétricas reeditadas em 

2004, os órgãos de fiscalização passaram a pressionar cada vez mais as empresas e, por 

sua vez, os trabalhadores expostos às atmosferas explosivas tiveram um interesse maior 

em comprometer um número maior de legisladores sobre o assunto. O autor ainda 

menciona que o assunto ainda foi pouco explorado nos meios universitários e escolas 

profissionalizantes, com limitado número de publicações, mesmo nos cursos de 

engenharia elétrica. Atualmente, na literatura nacional, encontramos apenas os livros de 

Jordão (2002) e o de Suzuki e Oliveira (2002), este um manual da Petrobras.  

 A norma brasileira  que orienta a respeito de Áreas Classificadas (ABNT NBR 

IEC 60079-10:2006) foi editada pela ABNT – Associação Brasileira das Normas 

Técnicas em 2006, traduzida pelo Comitê Brasileiro de Eletricidade – COBEI de forma 

idêntica à elaborada pelo Subcomitê Classification of Hazardous Áreas and 

Installlations Requirements, do Comitê Técnico Eletrical Apparatus for Explosive 

Atmospheres em 2002, da International Electrotechnical Commission - IEC, chamada 

geralmente de Norma Internacional.  

Conforme Jordão (2002), a norma sugere três formas para dimensionar a 

extensão das áreas classificadas: 

a) Através de figuras padronizadas; 

b) Utilizando a metodologia da própria norma ABNT NBR IEC 60079-10; 

c) Através de cálculo de dispersão de gás/vapor inflamável. 

 Segundo o autor, o uso de figuras padronizadas ainda é o procedimento mais 

adotado para o dimensionamento de áreas classificadas pela suposta simplicidade de 

usar o exemplo mais aproximado do equipamento em questão e transpor o contorno e a 

forma da sua extensão para o objeto em estudo, prática adotada nos documentos e 

normas americanas oriundas do API - RP 500 - American Petroleum Institute – 

Recommended Practice for Classification for Electrical Installations at Petroleum 

Facilities (1997).  

A Norma NBR IEC 60079-10, embora apresente no seu conteúdo o cálculo do 

volume hipotético e da estimativa do tempo de permanência para avaliação da 
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ventilação, sugere, no seu Anexo C, dez exemplos como referências apenas para serem 

adaptados caso a caso, levando-se em conta as circunstâncias particulares, caso as 

figuras sejam usadas na prática.  

Na literatura, encontramos profissionais que alegam: 

a) A utilização de figuras padronizadas (áreas classificadas) de forma cega, 

simplesmente mecânica, embora algumas vezes leve a se cometer erros 

por excesso, pode outras vezes dar uma falsa impressão de segurança e 

pode também, por interpretação errônea da norma, levar a uma situação 

de risco (Jordão, 2002). 

b) Os procedimentos mais adotados para classificação de áreas perigosas 

são as normas IEC 79-10 e NEC-500. Muitas das recomendações 

contidas nestas normas e em outras do mesmo assunto, não estão 

baseadas em evidência científica e frequentemente têm sido suspeitas de 

não fornecer o dimensionamento adequado (Pascon, 2002). 

c) Estellito (2007), no seu artigo publicado na Eletricidade Moderna, a 

respeito do item C.7 do anexo C da norma ABNT IEC diz: 

 

“Publicada em setembro de 2006, esta norma orienta a elaboração do 

estudo de classificação de áreas, e esclarece algumas questões sobre o 

tema. Harmonizada com a IEC 60079-10, aplica-se às indústrias que 

processam, manipulam, transportam, armazenam e utilizam produtos 

inflamáveis. 

Seu anexo C traz um importante alerta sobre os cuidados no emprego 

dos exemplos mostrados nesta norma, como podemos ver a seguir em 

alguns tópicos extraídos do mesmo: 

 “Em cada exemplo, alguns, porém não todos os parâmetros que 

influenciam o tipo e a extensão das zonas são dados. O resultado da 

classificação normalmente fornece um resultado conservativo, levando 

em consideração aqueles fatores que foram especificados e outros que 

foram possíveis de identificar; mas não de quantificá-la. Isto significa 

que, se for possível especificar os parâmetros da operação mais 

detalhadamente, uma classificação mais precisa é obtida”. 

 



16 

 

Para ele, esta é considerada a mais importante advertência sobre a não 

aplicação direta dos exemplos mostrados na norma em situações reais, 

pois o usuário não tem as informações completas que foram utilizadas na 

definição das extensões das áreas classificadas mostradas nos exemplos. 

d) O método de cálculo em BS EN 60079:10 (norma do Reino Unido 

equivalente à adotada pelo Brasil) para Vz (volume hipotético; volume no 

qual a concentração média do gás é 0,25 ou 0,5 vezes o LII limite 

inferior de inflamabilidade) não fornece estimativas razoáveis do volume 

da nuvem de gás. O Vz calculado pela metodologia apresentou volume da 

nuvem de gás de até três ordens de magnitude maior do que o resultado 

utilizando um modelo de CFD validado (Computational Fluid 

Dynamics). Isto implica em áreas que necessitam de uma classificação 

mais elevada que o necessário (RR630 – HSE, 2008). 

e) Pode-se dizer que a simulação por CFD apresenta uma solução mais 

realista e menos conservadora que a norma, sendo um resultado esperado 

porque o caso inverso seria inaceitável (VALLVÉ et al., 2007). 

 

Portanto, apesar dos estudos indicarem o aumento da incidência e agravamento 

desse tipo de acidente de trabalho nos últimos 30 anos, e da necessidade das empresas 

brasileiras atenderem à obrigatoriedade do estudo de áreas classificadas como requisitos 

das novas normas de segurança do trabalho, a realidade aponta para uma demanda 

reprimida por informações confiáveis sobre o assunto, até mesmo entre os profissionais 

que atuam nessa especialidade.  

 Este estudo tem por objetivo apresentar uma avaliação quantitativa das 

extensões de áreas classificadas e comparar os resultados obtidos entre as técnicas de 

classificação de áreas por figuras padronizadas ou pré-definidas e modelos matemáticos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Definições e Funções da Norma segundo a ABNT NBR IEC 60079-10 

Em áreas nas quais quantidades e concentrações de vapores ou gases inflamáveis 

podem ocorrer, medidas de proteção devem ser aplicadas de forma a reduzir o risco de 

explosão. A norma ABNT define os critérios essenciais para os quais o risco de ignição 

pode ser avaliado, e oferece um guia para o projeto e controle de parâmetros que podem 

ser usados para reduzir o risco de explosão. 

Os projetos de classificação de áreas atualmente elaborados do Brasil adotam o 

padrão estabelecido pela norma internacional IEC 60079-10, com versão emitida pela 

ABNT, com a designação ABNT NBR IEC 60079-10:2006 – Equipamentos elétricos 

para atmosferas explosivas – Parte 10: Classificação de áreas, que classifica as áreas de 

riscos em Zonas e Grupos (ABNT, 2006) 

A atmosfera explosiva é a mistura com o ar, sob condições atmosféricas, de 

substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor, névoa ou poeira, na qual, após ignição, 

inicia-se uma combustão autosustentada através da mistura remanescente.  

A Norma NBR IEC 60079-10, embora apresente no seu conteúdo o cálculo do 

volume hipotético e da estimativa do tempo de permanência para avaliação da 

ventilação, servindo de parâmetro para a classificação das zonas de risco, sugere no seu 

Anexo C, dez exemplos como referências, apenas para serem adaptados caso a caso, 

levando-se em conta as circunstâncias particulares, caso as figuras sejam usadas na 

prática.  

Assim sendo, para a norma ABNT, a área não é classificada quando não se 

espera que ocorra a presença de uma atmosfera explosiva de gás, em quantidades tais 

que requeiram as precauções especiais.  

Pode-se concluir que apenas em atmosferas explosivas significativas serão 

realizadas essas qualificações. E um dos fatores determinantes para essa análise é o 

limite de explosividade ou de inflamabilidade da substância, que por sua vez é definido 

pela concentração de gás/vapor no ar; LSI ou LII (limite superior ou inferior de 

inflamabilidade/explosividade, respectivamente).  

Existem também restrições da aplicabilidade desta norma, quais sejam: 

a) Minas sujeitas à presença de gases inflamáveis; 

b) Processamento e manufatura de explosivos; 

c) Áreas onde possa ocorrer a presença de poeiras e fibras combustíveis; 
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d) Falhas catastróficas, cujos eventos não sejam previsíveis; 

e) Ambientes utilizados para fins médicos; 

f) Locais com presença de névoas inflamáveis; 

g) Premissas domésticas. 

Ambientes nos quais o risco de explosão é alto, basicamente como motivo da 

circulação de material inflamável, são categorizados em áreas classificadas. As áreas 

classificadas são divididas basicamente em três níveis de periculosidade, de acordo com 

a frequência de circulação do material inflamável, que pode  ser gás, vapor ou poeira, 

em operação normal dos processos no ambiente em questão. As áreas são classificadas 

segundo a IEC 60079-10, em: 

a) Zona 0: Atmosfera explosiva presente de forma contínua, por longos períodos ou 

frequentemente. 

b) Zona 1: Atmosfera explosiva que é prevista ocorrer ocasionalmente em condições 

normais de operação. 

c) Zona 2: Atmosfera explosiva que não é prevista ocorrer em condições normais de 

operação, mas se ocorrer irá persistir por um curto período.  

Com essas definições, a classificação de áreas depende da: 

a) Existência ou da possibilidade de ocorrer atmosfera explosiva de forma significativa 

e sua extensão; 

b) Persistência da condição no local e  

c) Frequência com que o evento ocorre. 

As etapas de trabalho que determinam a classificação de áreas são: 

1) Identificação da Instalação Industrial e suas características; 

2) Identificação das substâncias inflamáveis; 

3) Identificação das fontes de escape dessas substâncias e estudo da 

possibilidade de eliminar ou reduzir ao máximo a emissão; 

4) Determinar o Grau de liberação da substância dessa fonte; 

5) Analisar a influência das várias fontes de escape; 

6) Estimar a taxa de liberação da substância volátil; 

7) Classificar a ventilação natural ou artificial (seu grau e disponibilidade); 

8) Determinar o tipo de Zona; 

9) Calcular a extensão dessa Zona; 



19 

 

10) Classificar as áreas e indicar seu posicionamento em planta baixa do 

layout da unidade fabril. 

 

Consideram-se as fontes de escape ou de liberação os vazamentos ou emissões 

nos processos com gases/vapores inflamáveis (ou de líquidos e sólidos que podem dar 

origem a eles), no armazenamento na planta industrial e nas etapas de transporte, 

contidos em equipamentos que podem ou não estar totalmente fechados.  

A norma ABNT denomina-os como Fontes de Risco e são classificados por grau 

de liberação da substância inflamável: 

a) Contínuo: frequente ou por longos períodos. 

b) Primário: periódico ou ocasional durante operação normal.  

c) Secundário: em condição anormal de operação, com pouca frequência e curtos períodos. 

A própria norma apresenta alguns exemplos (sugestões que devem ser analisadas 

caso a caso) dessa classificação: 

1. Fontes de risco que fornecem um grau contínuo de liberação: 

a) A superfície de um líquido inflamável em um tanque de teto fixo, com um 

respiro (“vent”) permanente para a atmosfera. 

b) A superfície de um líquido inflamável que esteja aberto para a atmosfera, 

continuamente ou por longos períodos. 

2. Fontes de risco que fornecem um grau primário de liberação: 

a) Selos de bombas, compressores ou válvulas, se houver possibilidade de 

ocorrer a liberação de material inflamável durante a operação normal. 

b) Pontos de drenagem de água em vasos que contêm líquidos inflamáveis, que 

podem liberar o material inflamável para a atmosfera durante a drenagem de 

água durante operação normal. 

c) Pontos de coleta de amostra em que é previsto haver liberação de material 

inflamável para a atmosfera durante a operação normal. 

d) Válvulas de alívio, respiros (“vents”) e outras aberturas para as quais é 

previsto haver a liberação de material inflamável para a atmosfera durante a 

operação normal. 

3. Fontes de risco que fornecem um grau secundário de liberação: 
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a) Selos de bombas, compressores e válvulas, para os quais não se prevê que 

ocorra a liberação de material inflamável para a atmosfera em condições 

normais de operação. 

b) Flanges, conexões e acessórios de tubulação, para os quais não se prevê que 

ocorra a liberação do material inflamável para a atmosfera em condições 

normais de operação. 

c) Pontos de coleta de amostras, para os quais não se prevê que ocorra a 

liberação do material inflamável para a atmosfera em condições normais de 

operação. 

d) Válvulas de alívio, respiros e outras aberturas, para os quais não se prevê que 

ocorra a liberação do material inflamável para a atmosfera em condições 

normais de operação. 

As aberturas entre áreas necessitam também ser consideradas como potenciais 

fontes de risco (Quadro 1). O grau da fonte de risco depende da: 

a) Zona da área adjacente; 

b) Frequência e duração dos períodos de abertura; 

c) Efetividade de selos ou juntas; 

d) Diferença das pressões entre as áreas envolvidas. 

 

QUADRO 1. Efeito das aberturas em relação às fontes de risco 

Zona à montante da 

abertura 

Tipo da abertura Grau de risco das aberturas 

consideradas fontes de risco 

Zona 0 

A Contínuo 

B (Contínuo)/Primário 

C Secundário 

D Secundário 

Zona 1 

A Primário 

B (Primário)/Secundário 

C (Secundário)/sem liberação 

D Sem liberação 

NOTA: Para graus de liberação mostrados entre parênteses, é necessário que a 

frequência de operação das aberturas seja considerada no projeto. 
Fonte: ABNT IEC 60079-10 

 

As aberturas são classificadas em A, B, C e D, com as seguintes características: 

Tipo A – Aberturas que não estejam de acordo com as características 

especificadas para os tipos B, C e D. 
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a) Passagens abertas para o acesso ou utilidades, por exemplo, dutos, tubulações 

através das paredes, tetos e pisos; 

b) Aberturas que sejam frequentemente abertas; 

c) Saídas fixas para ventilação em salas, edificações e aberturas similares aos tipos 

B, C e D que são abertas frequentemente ou por longos períodos. 

Tipo B – Aberturas que estão normalmente fechadas (como os de fechamento 

automático) raramente abertas e que são equipadas com dispositivo de fechamento. 

Tipo C – Aberturas que estão normalmente fechadas e raramente abertas, 

conforme o tipo B, que são também equipadas com dispositivos de selagem (por 

exemplo, uma gaxeta) ao longo de todo o perímetro; ou duas aberturas tipo B em série, 

tendo dispositivos de fechamento automáticos independentes. 

Tipo D – Aberturas que estão normalmente fechadas, conforme o tipo C, que 

podem somente ser abertas por meios especiais ou em uma emergência. As aberturas do 

tipo D são efetivamente seladas, tais como em passagem de utilidades (por exemplo, 

dutos e tubulações) ou podem ser uma combinação de uma abertura do tipo C, adjacente 

a uma área classificada e a uma abertura tipo B em série. 

A norma explicita o conceito de condições normais de operação como sendo 

operando equipamento dentro de seus parâmetros de projeto. Ela considera que 

pequenos vazamentos podem ser parte da operação normal. E que a condição anormal 

consiste em falhas que envolvem reparos urgentes, não sendo consideradas operações 

normais e não enquadradas em situações catastróficas (contexto não aplicável na norma 

ABNT). 

No entanto, Bottrill (2005) avalia que condição normal não significa o estado 

perfeito ou ideal do projeto, mas o real, ou seja, na condição atual dos equipamentos, da 

funcionalidade dos seus sistemas de proteção, dos procedimentos e práticas 

operacionais, ação mitigadora dos impactos ambientais, sua supervisão, a qualidade da 

manutenção, etc. Empresas que apresentam tais fundamentos de prevenção, certamente 

apresentarão um menor número de áreas classificadas que aquelas nas quais o controle 

da “normalidade” das suas operações é menos rigoroso utilizando os mesmos 

equipamentos. Condições anormais seriam falhas facilmente detectáveis, rapidamente 

corrigidas, de forma ocasional e por curto período.  

Por conta dessas particularidades, encontramos em Erthal (2004) a ênfase em 

envolver equipes interdisciplinares com profissionais de operação e outros campos 
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específicos capazes de gerar subsídios para a execução desse trabalho. A norma ABNT 

orienta que a classificação de áreas seja elaborada por profissionais de segurança, 

eletricidade, mecânica, manutenção e outros da área de engenharia. 

Jordão (2002) também apresenta uma tabela para classificar a zona, de acordo 

com o grau da fonte de risco: 

 

QUADRO 2. Classificação da zona de acordo com o grau da fonte de risco 

GRAU DA FONTE 

DE RISCO 
Presença de mistura inflamável ZONA 

Contínuo 1000 horas ou mais por ano 0 

Primário Entre 10 a 1000 horas por ano 1 

Secundário Menos de 10 horas por ano 2 

 Menos de 1 hora por ano Área não classificada 

Fonte: Jordão (2002) 

De acordo com Macmillan (1998), estes dados do tamanho da fonte de mistura 

inflamável foram introduzidos em 1973 pela empresa RoSPA/ICI Engineering e desde 

então amplamente utilizados para a caracterização de zonas. O autor sugere que estes 

números sejam interpretados com cuidado, sobretudo quando existir uma mudança na 

frequência de vazamentos de equipamentos num período mais longo.   

Identificada a fonte de risco e determinado o seu grau (a frequência e a condição 

normal ou não da sua operação), o próximo passo é avaliar o seu potencial na formação 

da atmosfera explosiva.  

A Norma ABNT denomina a taxa de liberação como sendo

 

(dG/dt) tendo como 

unidade kg/s, mas não apresenta o modelo do cálculo para as diversas situações nas 

plantas industriais.  

O Método da NBR IEC 60079-10 faz uma avaliação do grau de ventilação e sua 

disponibilidade e oferece sugestões no projeto de sistemas de ventilação artificial. 

 Este método permite a determinação do tipo de zona através de: 

a) Estimativa da vazão mínima necessária de ar para prevenir ou limitar a formação da 

Atmosfera Explosiva. 

b) O cálculo do volume hipotético Vz que determina o grau de ventilação. 

c) Estimativa do tempo de persistência da liberação. 
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Com isso, determina o tipo de zona a partir do grau e disponibilidade da ventilação e 

do grau da fonte de risco usando a tabela de Avaliação de Risco. 

Estes cálculos não têm a intenção de determinar diretamente a extensão das 

áreas classificadas. Os conceitos da Norma ABNT são para aplicação em situações de 

ambiente interno, podendo ser estendidos para aplicações externas com uso da tabela de 

Avaliação de Risco.  

 

 

(1) 

na qual:   

(dV/dt )min – taxa de variação mínima do volume de ar (m³/s); 

(dG/dt)max – taxa de liberação máxima da fonte de risco (kg/s); 

K 
– 

fator de segurança (0,25 nas fontes de risco primárias e 0,50 

para fontes secundárias); 

(LII )m – limite inferior de inflamabilidade, massa por volume (kg/m³); 

T – temperatura ambiente, em Kelvin (K). 

 

Dividindo a vazão mássica (dG/dt) pela concentração mássica (LII)m, tem-se 

uma regra de proporcionalidade do volume que será ocupado pelo gás na concentração 

(LII)m em m³/s. Como a densidade do gás varia com a temperatura, é feita outra relação 

de proporcionalidade com a temperatura ambiente.   

A esse cálculo é acrescentada uma margem de segurança (K) na ordem de 4 em 

fontes contínua e primária e de 2 para fonte secundária. O resultado, (dV/dt), é o volume 

que o gás ocupa, com a concentração de 0,25 de (LII)m (fontes contínua /primária) ou 

0,50 de (LII)m  (fonte secundária), por unidade de tempo. Indiretamente, essas 

concentrações definem as Zonas 0, 1 e 2. 

Para transformar o LII(v) (% em volume), em LII(m) (kg/m³), é necessário o 

seguinte cálculo, sendo M a massa molar do gás (kg/kmol ou g/gmol): 

 
(2) 

Considerando V0 o volume de influência para a avaliação da ventilação (no caso 

de ambientes internos, o volume da sala ou da edificação e em ambientes externos, o 
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volume de um cubo hipotético de 15 m de arestas) e sendo a razão dV0/dt a taxa da 

variação do volume do ar  referenciado, tem-se: 

  
dt

dV
 

V

1
   C 0

0

 (3) 

em que C é número de renovações de ar no volume considerado (ambiente interno ou 

cubo de 15 m de aresta nos externos) por unidade de tempo (s), ou seja, a frequência de 

renovação do ar. 

Com isso, pode-se estimar a vazão volumétrica da fonte de risco (Vk) com o 

número de troca de ar no ambiente referenciado: 

 
C

1
 . 

dt

dV
 V

min

k  (4) 

Ou seja, o volume de ar, para manter a concentração abaixo do LII (mais o fator 

de segurança K), é relacionado com o da troca do ambiente. O produto de Vk com a 

constante f denomina-se volume hipotético Vz: 

 V . f V kz  (5) 

O parâmetro f é a constante de eficiência da ventilação (efetividade de diluir a atmosfera 

explosiva), variando de 1 (a situação mais ventilada) a 5 (ambiente estagnado).  

Quanto maior C, menor o volume hipotético Vz. Todavia, numa situação com f = 

5, verifica-se o enorme aumento do volume de ar necessário (Vz) para que a 

concentração fique abaixo do LII ajustado. 

Com isso, de acordo com a norma ABNT, podemos classificar a ventilação: 

a) Ventilação Alta: quando Vz é menor que 0,1 m³ ou menor que 1% de V0. Mas deve-

se rever os casos em que existirem múltiplas fontes pequenas num mesmo ambiente 

(Quadro 3). 

 

 m³0,1Vz  ; 
0z 0,01.VV  

 

b) Ventilação Média: quando Vz for menor ou igual a V0. Neste caso, deve-se analisar 

o tempo de permanência da atmosfera explosiva depois de cessada a liberação da 

fonte. 

1
V

V
0,01

0

z  
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c) Ventilação Baixa: quando Vz exceder V0.  

0z VV . 

O Tempo de Permanência (t) é o período no qual a concentração média do 

gás/vapor decai de um valor inicial X0 para LII (limite inferior de inflamabilidade) 

acrescido de k (fator de segurança): 

 
X

k  )(LII 
ln  . 

C

 f 
 -  t 

0

%v
 (6) 

O tempo de dispersão aceitável depende da frequência esperada da liberação e da 

duração de cada liberação. 

E finalmente, tem-se que analisar a disponibilidade da ventilação e utilizar o Quadro 

3 para a Classificação de Áreas: 

a) Boa: ventilação está presente praticamente de modo contínuo. Em ambiente aberto, 

a velocidade mínima suposta para este enquadramento é de 0,5 m/s; 

b) Satisfatória: espera-se que a ventilação esteja presente sob condições normais de 

operação. Descontinuidades são admitidas desde que estas ocorrem esporadicamente 

e por curtos períodos; 

c) Pobre: ventilação que não atende ao padrão de ventilação satisfatória ou boa, mas 

descontinuidades não são esperadas para ocorrerem por longos períodos. 

 

A norma NBR IEC cita que o volume hipotético Vz fornece uma orientação para 

a extensão do volume de gás inflamável a partir de uma fonte de risco, mas esta 

extensão não irá normalmente equacionar as dimensões das áreas classificadas.  

a. A forma do volume hipotético não é definida, sendo influenciada pelas condições de 

ventilação.  

b. A posição do volume hipotético com relação à fonte de risco necessita ser estabelecida e 

que depende principalmente da direção da ventilação, considerando o volume hipotético 

influenciado pela direção do vento.  

c. Em algumas situações como turbulência do ar ou gás denso, deve ser considerada a 

possibilidade de variação das direções da ventilação e densidade relativa do gás ou 

vapor.  
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QUADRO 3 - Influência da ventilação independente no tipo de zona  

Grau da 

fonte de 

risco 

GRAU DE VENTILAÇÃO 

Alto Médio Baixo 
DISPONIBILIDADE 

Boa Satisfatória Pobre Boa Satisfatória Pobre 
Boa, 

Satisfatória 

ou pobre 

Contínuo 
(Zona 0 NE) 

Não 

classificada
 

(Zona 0 NE) 

Zona 2
 

(Zona 

0 NE) 

Zona 

1
a 

Zona 

0 

Zona 0 

+ 

Zona 2 

Zona 0 

+ 

Zona 1 
Zona 0 

Primário 
(Zona 1 NE) 

Não 

classificada
 

(Zona 1 NE) 

Zona 2
 

(Zona 

1 NE) 

Zona 2
 

Zona 

1 

Zona 1 

+ 

Zona 2 

Zona 1 

+ 

Zona 1 

Zona 1 ou 

Zona 0 

Secundário 
(Zona 2 NE) 

Não 

classificada
* 

(Zona 2 NE) 

Não 

classificada
 

Zona 2
 Zona 

2 
Zona 2 Zona 2 

Zona 1 ou 

Zona 0 

NOTA 1:  "+"  significa "envolvida por". 

Zona 0 NE, 1 NE ou 2 NE indica uma zona teórica que seria de extensão desprezível sob condições normais 

 
A zona 2 criada por uma fonte de risco de grau secundário pode exceder aquelas atribuídas à fonte de risco de grau primário ou 

contínuo; neste caso, a maior distância necessita ser considerada.  

 
Fontes de risco de grau secundário não ocorrem em condições normais de operação, podendo ocasionar liberações significativas, ao 

contrário dos contínuos e primários, mais previsíveis, parte normal do processo industrial. 

 

 
Será zona 0 se a ventilação for tão fraca e a liberação for tal que na prática uma atmosfera explosiva gasosa exista praticamente de 

modo contínuo (ou seja: aproxima-se à condição de “não ventilado”). 
 

Fonte: ABNT IEC 60079-10 

Essas classificações são utilizadas a seguir na hipótese de fontes de riscos múltiplas. 

 

QUADRO 4 – Procedimento de soma de fontes de riscos múltiplas de V0 

Grau da fonte de risco Ação a ser tomada com (dV/dt)min 

Contínuo 
Somar todos os valores para (dV/dt)min e aplicar o 

resultado nas equações (4) (Vk) e (6) (t) 

Primário 

De acordo com a Tabela 3, somar o número de requisitos 

(dV/dt)min de maior valor e de (dV/dt)min para as fontes de 

risco com grau contínuo e aplicar o resultado nas 

equações 4 (Vk) e 6 (t) 

Secundário 

Utilizar somente o único e maior valor de (dV/dt)min para 

fontes de risco com grau contínuo e primário e aplicar este 

valor nas equações 4 (Vk) e 6 (t) 
Fonte: ABNT IEC 60079-10 
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TABELA 1 – Procedimentos para soma de múltiplas fontes de riscos primários 

Número de 

fontes de 

risco 

primárias 

Número de fontes de 

risco primárias para 

serem utilizadas de 

acordo com o Quadro 4 

Número de 

fontes de 

risco 

primárias 

Número de fontes de 

risco primárias para 

serem utilizadas de 

acordo com o Quadro 4 

1 1 19 a 23 7 

2 2 24 a 27 8 

3 a 5 3 28 a 33 9 

6 a 9 4 34 a 39 10 

10 a 13 5 40 a 45 11 

14 a 18 6 46 a 51 12 
Fonte: ABNT IEC 60079-10 

Dessa forma, as dimensões de uma área classificada, a partir de uma 

determinada fonte de risco, são geralmente algumas ou até mesmo muitas vezes maiores 

do que o volume hipotético Vz.  

 A norma ABNT cita alguns parâmetros que devem ser considerados: 

a) Taxas de Liberação de gás/vapor; 

b) Limite Inferior de Inflamabilidade ou Explosividade; 

c) Ventilação; 

d) Densidade Relativa do gás/vapor; 

e) Condições Climáticas; 

f) Topografia. 

Para Macmillan (1998) e Crowl e Louvar (2002), outras estimativas foram 

fornecidas. Os cálculos de vazão, de extensão das áreas e das áreas seccionais, que 

envolvem conhecimentos em mecânica de fluidos, teoria cinética dos gases e medições, 

têm sido um constante objeto de debates entre os profissionais da área. A precisão e a 

utilização de um método que possa atender aos mais variados equipamentos de processo 

não fazem parte das normas internacionais por falta de consenso, deixando aos técnicos 

a escolha do cálculo mais apropriado para suas necessidades. E estes sempre tiveram 

que fazer o uso de algum modelo para estimar a quantidade da substância liberada, 

servindo de parâmetro para avaliações subjetivas, geralmente mais conservadoras. 

Os autores alertam que sua abordagem deve ser de forma cuidadosa e por 

especialistas que identifiquem as limitações da sua aplicação. 

 

2.1.1 Cálculo da Taxa de liberação da Fonte (vazão mássica) 

a) Taxa de Liberação de gás/vapor a partir de um orifício ou bocal (emissões 

sônicas ou subsônicas): 
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Notação: subscrito (0 - zero) é utilizado para indicar a montante ou condição de 

estagnação, o subscrito (1) denota a condição de saída; enquanto o subscrito (a) denota a 

condição ambiental. 

  
1   

2
 

T R

M  
..PA  . CG 

0,5

1-

1

1
0d  (7) 

na qual:   

G – massa liberada por unidade de tempo (kg/s); 

Cd – coeficiente de descarga; 

A – área transversal do bocal (m²); 

P0 – pressão à montante (N/m²); 

 – razão entre capacidades caloríficas (Cp/Cv); 

M – massa molar do gás; 

R – constante universal dos gases, (8312 N.m/kmol. K); 

T1 – temperatura absoluta da liberação (K). 

 

Duas considerações foram realizadas para simplificar a equação: 

a)  = 1,4 (que atende a maioria dos gases inflamáveis); 

b) Cd ≤ 0,8 (valor considerado aceitável para a simplificação). 

   
T

M 
 PA   0,006G 

0,5

1
0  (8) 

Esta equação é válida quando P0 for maior que a pressão crítica (com 

probabilidade de formação de jatos de gás), dada por: 

   
2

1   γ
  

P

P 1γ

γ

0

a
 

(9) 
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Supondo  = 1,4, tem-se que Pa /P0 = 1,8929 (arredondando para 1,9) e 

substituindo o valor de Pa =  101320 Pa (N/m²), obtém-se valor de P0 = 192508 Pa 

(N/m²), ou seja, a equação (7) só terá validade para P0 absoluto acima de 192,5 kPa. 

Caso contrário, utilizar-se-á: 

 
(10) 

em que 1 é a densidade do gás na atmosfera à temperatura de liberação. A densidade 

do gás pode ser expressa em termos de volume molar (22,4 m³/kmol): 

0,5

1

5

0

T

10P
 M3,95A G  (11) 

A vazão mássica, nas equações (8) e (10), poderá ser convertida em vazão 

volumétrica utilizando a equação a seguir:  

M

 TG  0,082 
 V 1

 
(12 

em que V é a vazão volumétrica (m³/s). 

 

b) Taxa de Liberação de Líquidos abaixo do Ponto de Ebulição (na Pressão 

Atmosférica): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1. Formação de charco por derrame de líquido 

 
Fonte: IBARS e Torrent (2005) 

 

 

(13) 

Vazão mássica da liberação de um líquido por um orifício ou bocal, considerando o 

coeficiente de descarga em torno de 0,8. 
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na qual:   

G – massa liberada por unidade de tempo (kg/s); 

A – área transversal do orifício do vazamento (m²); 

1 – 
densidade do gás na atmosfera à temperatura de liberação 

(kg/m
3
); 

P0 – Pressão à montante (N/m²). 

 

 

c) Taxa de Liberação de Líquidos acima do Ponto de Ebulição (na Pressão 

Atmosférica): 

p
e1

g C  
ΔH

TT
M

 
(14) 

em que:   

Mg – 
Fração de massa volátil do líquido à dada temperatura do 

sistema 

T1 – temperatura do sistema (K); 

Te – temperatura no ponto de ebulição (K); 

ΔH – calor latente da evaporação da substância (kJ/kg); 

Cp – calor específico à pressão constante,  (kJ/kg. K). 

 

 

(15) 

em que:   

G – taxa de lançamento da substância volátil (kg/s); 

A – área do bocal (m²) 

ρm – densidade da mistura de fases da substância (kg/m
3
); 

P1 – pressão de confinamento (N/m²); 

Pc – pressão crítica (N/m²): Pc =0,55 P
vap

. 
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1
ρ

M1

ρ

M

1
ρ

g

v

g

m
 (16) 

em que:   

ρm – densidade da mistura de fases da substância (kg/m
3
); 

ρv – densidade da fase vapor (kg/m
3
); 

ρ1 – densidade da fase líquida (kg/m
3
). 

 

d) Taxa de Evaporação de Líquidos voláteis em poças: 

L

sat

T R

PP
A  K  MG

 
(17) 

em que:   

G – taxa de evaporação (kg/s); 

M – massa molar da substância volátil (kg/kmol); 

K – coeficiente de transferência de massa (m/s); 

A – área da poça (m²); 

P
sat

 – pressão de vapor do líquido volátil; 

P – 
pressão parcial do gás/vapor acima do líquido (se P

sat
 >> P, 

pode-se ignorar); 

R – constante universal dos gases, (8312 N.m/kmol. K); 

TL – temperatura absoluta do líquido (K). 

 

Para áreas estagnadas,  

M

M
 KK

OH

OH
2

2  
(18) 

em que:   
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KH20 (referência) = 8,3 x 10
-3

 m/s, a 25ºC; 

MH20 (referência) = 18 kg/kmol. 

 

E em áreas ventiladas, deve-se considerar o fenômeno convectivo, para o qual: 

M

M
DD

OH

OHm
2

2  
(19) 

em que:   

Dm – difusividade molecular da espécie química que está 

difundindo no ar (m²/s); 

DH2O – difusividade molecular da espécie química que está 

difundindo na água (2,4 x 10
-5

 m²/s); 

MH2O –  massa molar da água (18 kg/kmol); 

M – massa molar da espécie química que está difundindo. 

 

mD
Sc

 
(19a) 

em que:   

Sc – número de Schmidt para escoamento laminar; 

Ν – viscosidade cinemática do ar (m²/s). 

 

3

2

9

1

9

7

 Sc     Z   U0,0048K
 

(20) 

em que:   

K – coeficiente de transferência de massa (m/s); 

U – velocidade do vento na altura de 10 m (m/s); 

Z – distância do derramento (m); 

Sc – número de Schmidt para escoamento laminar, dado por (19a). 

 



33 

 

e) Taxa de Evaporação de Líquidos num tanque, levando em conta o 

deslocamento de ar durante o carregamento.  

 

(21) 

em que:   

Vc – volume do tanque (m³); 

rf – taxa de enchimento do tanque (s
-1

); 

Ф = 1, – se o enchimento for pelo topo do tanque; 

Ф= 0,5, – se o enchimento for por baixo da superficie do líquido; 

A – área (m²) da duto emissor do tanque; 

K – coeficiente de transferência de massa na condição de 

estagnação (m/s); 

R – constante universal dos gases (8312 N.m/kmol.K); 

TL – temperatura absoluta do líquido (K); 

P
sat

 – pressão de vapor do líquido volátil. 

 

2.2.  Áreas Classificadas 

   Na visão de Jordão (2002): 

 

    “Classificação de áreas é um procedimento pelo qual a unidade industrial  

identifica: os tipos de substâncias inflamáveis possíveis de ocorrerem no ambiente 

de processo, define em que probabilidade essas  substâncias podem estar presentes 

no meio externo para formar mistura inflamável, fornece os volumes de risco 

gerados pelos equipamentos de processo que contêm estes produtos inflamáveis e 

com que extensão essa probabilidade é esperada, definindo os limites da área com 

risco de presença de mistura explosiva. Por consequência, a classificação de áreas é 

profundamente conceitual e fornece informações a respeito de um risco, 

entendendo neste caso, o risco como a probabilidade de presença de mistura 

inflamável no ambiente de trabalho.” 

 

       As áreas classificadas são aqueles locais, em áreas comuns ou industriais, onde uma 

atmosfera explosiva possa existir. A substância inflamável é usualmente um gás ou 
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vapor, mas poderá ser também uma poeira ou fibra. Estas áreas são classificadas por 

tipo de perigo e com que probabilidade esta poderá estar presente no ambiente. 

Segundo a norma NBR IEC 60079-10, áreas classificadas são áreas na qual uma 

atmosfera explosiva de gás está presente ou na qual é provável sua ocorrência a ponto 

de exigir precauções especiais para a construção, instalação e utilização de 

equipamentos elétricos. 

Atmosfera potencialmente explosiva é uma mistura de gases ou vapores 

inflamáveis com o ar, sob condições atmosféricas, onde são consideradas condições 

atmosféricas as misturas sob pressão de 0,8 a 1,1 bar e temperaturas de -20ºC a + 60
o
C e 

que uma mistura é considerada de risco se sua explosão pode causar danos às pessoas, 

seja por ação direta, seja por ação indireta. Assim: 

  

“Toda área onde possa existir uma atmosfera potencialmente explosiva necessita ser 

classificada para se determinar as possíveis substâncias que podem estar presentes, 

bem como a frequência com que tais substâncias ocorrem; daí o termo área 

classificada, às vezes erroneamente denominada por área perigosa” (BORGES, 

1997). 

 

O objetivo da classificação de áreas é prevenir a ignição de vapores e líquidos 

inflamáveis que podem ser gerados de tempos em tempos na operação de equipamentos 

que utilizem estes produtos e padronizar os níveis mínimos de aceitabilidade e reduzir a 

probabilidade de coincidência de uma atmosfera inflamável e a ocorrência de uma fonte 

de ignição gerada por um equipamento elétrico ou por qualquer outra forma (American 

Institute  of Petroleum, 1997). 

Para a norma NBR IEC 60079-10 (2006), não é objetivo da classificação de 

áreas proteger contra a ignição de liberações maiores de materiais inflamáveis sob 

falhas catastróficas da planta industrial, tais como ruptura de vasos de pressão ou de 

oleodutos ou tanques de líquidos refrigerados, que em equipamentos corretamente 

operados,  tem uma probabilidade de ocorrência muito baixa. As ocorrências de certas 

falhas devem ser mantidas em limites estritos de aceitabilidade por projeto correto, 

construção, manutenção e operação do equipamento. 

O aperfeiçoamento da classificação de áreas, associado à necessidade econômica 

de redução de custos, gerou novos produtos, para os quais vários tipos de proteções 
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diferentes foram desenvolvidos, refletindo os diversos níveis de risco presentes nesses 

ambientes. 

Para Macmillan (1998) uma enorme quantidade de tempo e dinheiro foi 

empregada por governos, instituições de normalização e pela própria indústria com o 

objetivo de estabelecer regras claras para a classificação de áreas e nelas aplicar 

equipamento elétricos adequados. Desta forma, o resultado é que muitas situações 

apresentam riscos similares, mas são classificadas de maneiras completamente 

diferentes por diversos grupos encarregados deste trabalho. Além disto, continua o 

autor, muitas empresas estabeleceram normas próprias para orientar e desenvolver a 

planta de classificação de áreas, que variam conforme a filosofia de segurança utilizada 

e a origem quanto ao país gerador ou detentor do conhecimento. Essas técnicas foram 

adotadas por usuários, ora obrigados por determinação legal, ora na ausência de 

legislação pertinente, pela própria concepção de seus projetos originais. Todas são 

estrangeiras e, portanto, com características próprias. 

Levando em consideração que a classificação de áreas não é uma ciência exata, 

que depende de fatores externos até mesmo de caráter subjetivo, a determinação da 

forma e extensão das áreas classificadas torna-se uma tarefa difícil (JORDÃO, 2002). 

Com relação à classificação de áreas, existem várias normas e recomendações 

internacionais que tratam do assunto, como a IEC 60079-10, a americana API 500, a 

alemã EX-RL e o projeto de norma MERCOSUL NM/IEC 60079-10. 

 

2.2.1 Cálculo da Extensão das áreas classificadas. 

O trabalho de Cox (1989) teve como resultado um estudo estatístico detalhando 

que os trabalhadores com atividades em atmosferas explosivas correm risco 

significativo de ignição, por conta da técnica de dimensionar as extensões das áreas 

classificadas por figuras pré-estabelecidas. Esse método visa controlar as fontes de 

ignição em áreas do processo industrial onde podem ocorrer atmosferas explosivas. 

Critérios antes essencialmente utilizados na área da petroquímica foram disseminados 

em diferentes setores industriais com interpretações muito subjetivas, resultando em 

incoerências significativas numa abordagem global das diferentes normas de áreas 

classificadas. Historicamente, a engenharia elétrica tomou para si a responsabilidade de 

realizar esse trabalho. Ela deu ênfase ao tipo de equipamento elétrico que poderia ser 

usado nessas áreas, deixando para segundo plano o método para classificar esses locais. 
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 E realçou suas preocupações para os perigos de faíscas elétricas como equipamentos de 

potencial risco de ignição em comparação com outras fontes de risco, tais como 

superfícies quentes ou chamas. O autor exemplifica no seu estudo figuras de diferentes 

normas, sugerindo várias extensões das áreas classificadas em torno de uma bomba de 

GLP (gás liquefeito de Petróleo), para as juntas (flanges) e tanques de armazenamento 

de líquidos inflamáveis, conforme, respectivamente, as Figuras 2, 3 e 4. 

 

 

Norma ICI (Imperial Chemical Industries)/RoSPA GLP (Reino Unido) 

 

 

 

Norma ICI (Imperial Chemical Industries) / RoSPA GLP (Reino Unido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma CPP (Compagnie de Gaz Petrole Primagaz) GLP (França) 

 

 

 

 

 

 

 

N

Norma API (American Petroleum Institute) GLP (Estados Unidos da América) 

 

FIGURA 2 Alguns exemplos de diferentes formatos de áreas classificadas em torno de 

bombas de compressão de GLP. 

Fonte: Cox (1989)  
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BCI (Business Competitiveness Index) Alemanha Ocidental 

 

 

 

 

 

Norma ICI (Imperial Chemical Industries)/RoSPA GLP (Reino Unido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma AS (Australian Standart) Austrália 

 

 

 

 

FIGURA 3 Alguns exemplo de diferentes formatos de áreas classificadas zona 2 

em torno de flanges com dutos de gás GLP. 
Fonte: Cox (1989)  
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Norma HSE CS2 (Health and Safety Executive) Reino Unido 

 

 

 

Norma API (American Petroleum Institute) Estados Unidos da America 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma AS (Australian Standart) Austrália 

 

FIGURA 4. Alguns exemplos de diferentes formatos de áreas classificadas em torno de 

tanques com teto fixo e válvula de alívio. 
Fonte: Cox (1989)  

 

Essas diferenças motivaram o autor a desenvolver um estudo com estimativa de 

aproximação mais quantitativa. 

Além das equações para o cálculo de vazão mássica (equações 7 a 21), o autor 

desenvolveu, através de estudos estatísticos em plantas industriais de várias pesquisas, 

alguns parâmetros de vazamentos que são elementos chave para a estimativa.  
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a) Pipework (estimativa dada pelo relatório de RIJNMOND, 1980) em tubos de 

15 mm de diâmetro nominal: 

Estimativa de vazamento por ruptura: A (área seccional do tubo) 

Estimativa de vazamento grande: 0,10A  

Estimativa de vazamento pequeno: 0,01A 

 

b) Flanges/ Juntas: 

Estimativa de vazamento por ruptura: 25 mm² 

Estimativa de vazamento grande: 2,5 mm² 

Estimativa de vazamento pequeno: 0,25 mm² 

 

c) Válvulas: 

Estimativa de vazamento por ruptura: A (área seccional do tubo) 

Estimativa de vazamento grande: 0,10A  

Estimativa de vazamento pequeno: 0,01A 

 

O método que o autor usou para estimar a dispersão atmosférica foi o modelo de 

pluma emitida através da distribuição gaussiana ou normal. E o modelo mais utilizado é 

o de Pasquill (1962) e Gifford (1961), com base no trabalho de Sutton (1947).  O 

modelo utilizado por Cox (1989) para estimar as distâncias de áreas classificadas foi o 

sugerido pela TNO (2004). 

Segundo Franco (2005), o estudo dos modelos gaussianos iniciou-se em 1915, 

através de Taylor, que desenvolveu uma pesquisa que consistia na análise do fluxo de 

calor em correntes sobre o oceano. Taylor pesquisou a mistura dos fluxos verticais nas 

camadas da baixa troposfera. O pesquisador Sutton (1947) apresentou sua teoria 

relacionada com os processos de difusão turbulenta na atmosfera, estudando as fontes 

pontuais oriundas das chaminés. Em 1947 e 1950, Sutton apresentou resultados de sua 

pesquisa, considerando uma distribuição gaussiana da concentração a partir da linha 

central da pluma. Holland (1953) considerou alguns parâmetros fundamentais para a 

dispersão, tais como a altura efetiva da chaminé, associada aos efeitos da diferença de 

temperatura entre o poluente dentro da chaminé e a atmosfera. Pasquill (1961) 

apresentou conceitos a respeito das classes de estabilidade. Também Gifford (1961), 
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prosseguindo com os trabalhos de Pasquill (1961), procurou determinar os coeficientes 

de dispersão, sendo denotadas de curvas de Pasquill-Gifford, que relacionam os  
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coeficientes de dispersão horizontal y e os coeficientes de dispersão vertical z.  

Slawson e Csanady (1967) desenvolveram uma teoria relativamente simples de pluma 

com impulsão na presença de vento ambiente, formulado por uma fonte fixa. 

Os modelos de pluma gaussiana consideram que a concentração do poluente tem 

uma distribuição normal, com pico de concentração ao longo da linha de centro da 

pluma, uma dispersão σy na direção horizontal e σz na vertical. 

 

 

FIGURA 5 – Pluma Gaussiana. 

Fonte: Boçon,1998. 

Os modelos de dispersão são fundamentados na equação de difusão de um 

composto no meio atmosférico regido pelo principio da conservação de massa. 

Segundo Boçon (1998), as equações de concentração do modelo gaussiano são 

soluções analíticas da equação de conservação de uma espécie química sob certas 

hipóteses simplificativas, as quais reduzem a equação diferencial a uma forma mais 

simples, que possui solução analítica.  

As hipóteses fundamentais do Modelo da Pluma Gaussiana são: 

a) Terreno Plano; 

b) Ventos Constantes com velocidade unidirecional e 

c) Condições da turbulência atmosférica homogênea e estacionária. 

Considerando as três hipóteses citadas anteriormente, e ainda desprezando a 

difusão molecular em todas as direções e a difusão turbulenta na direção do vento e 

considerando que não haja reações químicas no processo, a equação da concentração  
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de um gás emitido de uma fonte contínua pontual em regime permanente se reduz 

a: 

S    
z

C
K    

y

C
K    

x

C
u

2

2

z2

2

y  
(22) 

em que:   

U – velocidade na direção x; 

S – quantidade de substância emitida. 

 

Considerando reflexão total no solo: 

0
z

C

0z
 

(23) 

E o cálculo do S supondo uma fonte pontual contínua de intensidade Q à altura h; 

h)(z  (y)  x)(  Q  S
 

(24) 

E considerando que: 

0C quando zx, e y
 

Como citado anteriormente, considera-se reflexão total no solo (z)
 

Obtém-se como solução (BOÇON, 2008): 
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u

x
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2
y  (26) 

u

x
 K 2T K 2σ zz

2
z  

(27) 

em que:   

C – concentração mássica 

X – posição longitudinal; 

Y – posição transversal; 

Z – posição vertical; 
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Q – intensidade da fonte emissora; 

U – velocidade na direção x; 

K – difusividade turbulenta; 

T – temperatura; 

y – coeficiente de dispersão horizontal do modelo Gaussiano; 

z – coeficiente de dispersão vertical do modelo Gaussiano. 

 

Para usar a metodologia da Pluma Gaussiana, é necessário também tecer 

considerações sobre as classes de Estabilidade, com o objetivo de determinar os 

coeficientes de dispersão horizontal e vertical. 

Isnard (2004) menciona que a superfície da Terra exerce importante influência 

sobre o escoamento atmosférico na troposfera, que corresponde à camada atmosférica 

mais próxima do solo, estendendo-se até aproximadamente 12 km acima deste. O 

escoamento de ar na troposfera é fortemente influenciado pelas tensões cisalhantes e 

forças de empuxo térmico devido à sua interação com a superfície terrestre, pela 

aceleração de Coriolis devido à rotação da Terra e também pelos movimentos de grande 

escala na atmosfera, como os ventos geostróficos e térmicos. 

Com relação ao problema da dispersão atmosférica na microescala 

meteorológica (da ordem de alguns quilômetros), a região da atmosfera que influencia o 

transporte e a dispersão de poluentes está limitada a uma camada muito estreita da 

troposfera, chamada de Camada Limite Atmosférica ou Planetária. Dentro da camada 

limite atmosférica, os ventos são levemente influenciados pelo escoamento de ar acima 

e pelos efeitos de fricção, topografia e trocas de calor com a superfície. 

Os ventos na região acima da camada limite atmosférica são chamados de ventos 

geostróficos ou sinóticos. A altura da camada limite atmosférica não é constante, 

variando com o tempo e com a localização geográfica; é também influenciada por 

diversos fatores, como a aceleração de Coriolis, a velocidade do vento, rugosidade da 

superfície e processos de troca de calor. À noite, com ventos fracos, a espessura da 

camada limite turbulenta é muito menor que durante o dia, até menos de 100 m.  

A influência do resfriamento do solo, que ocorre durante a noite por emissão de 

radiação infravermelha, é a causa da citada diminuição da espessura da camada 

turbulenta, ou camada de mistura. Com o solo mais frio, há um fluxo de calor da 
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atmosfera para este, originando um gradiente vertical positivo de temperatura, ou seja, 

uma camada de ar estavelmente estratificada próxima ao solo. Esta camada, que é 

denominada camada limite estável noturna, cresce durante toda a noite. Quando 

amanhece, a superfície é aquecida pela radiação solar e sua temperatura aumenta, 

atingindo o máximo entre 12:00 h e 14:00 h. A camada de ar acima do solo recebe um 

fluxo de calor da superfície e se aquece também, resultando num gradiente vertical 

negativo de temperatura que vai destruindo a camada estável noturna.  

Esta nova camada instável que vai se formando tem nível de intensidade 

turbulenta alto (devido aos efeitos de cisalhamento e empuxo expressivos próximo ao 

solo) e estende a altura da camada limite atmosférica a aproximadamente 1 a 2 km. 

Estas características podem ser alteradas por sistemas climáticos de larga escala, cujos 

padrões de ventos e nuvens não estão vinculados às características locais de superfície 

ou ao ciclo diário de aquecimento. Usualmente, durante o dia, a altura da Camada 

Limite Atmosférica (CLA) é aproximadamente a mesma da camada de inversão e à 

noite, a camada de inversão pode se estender até o solo. 

A parte inferior da CLA é chamada de camada superficial (surface layer). Nesta 

camada, as características da turbulência e o perfil vertical das variáveis médias do 

escoamento são relativamente simples. Segundo Stull (2001), a camada superficial é a 

região na parte inferior da CLA onde os fluxos e tensões turbulentas variam menos de 

10% em sua magnitude. Qualitativamente, a camada superficial é a parte da CLA 

imediatamente acima da superfície, onde as variações dos fluxos verticais podem ser 

ignorados. Dessa forma, os fluxos de quantidade de movimento (tensão cisalhante), de 

calor e de umidade são tratados como uniformes dentro desta camada.  

Tipicamente, os fluxos são grandes na superfície do solo e se reduzem a zero 

próximo ao topo da CLA. Adotamos a definição de Panofsky e Duton (1984), segundo a 

qual a camada superficial é a porção inferior da CLA, com espessura igual a 10% da 

espessura desta. A espessura da camada superficial depende das condições atmosféricas, 

variando de aproximadamente 10 m em noites claras com ventos leves a 100 m durante 

o dia com a presença de ventos fortes. 

A CLA é, quase sem exceção, turbulenta. O número de Reynolds usual em 

escoamentos atmosféricos é de, aproximadamente, 106. Segundo Seinfeld e Pandis (1986), 

imediatamente adjacente à superfície do solo, uma subcamada laminar pode ser 
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identificada na qual a viscosidade molecular torna-se importante. Contudo, a espessura 

desta camada é tipicamente menor do que um centímetro.  

O escoamento atmosférico turbulento consiste de vórtices de diferentes tamanhos, 

que são sobrepostos uns aos outros. O espectro da turbulência é definido pela intensidade 

relativa desses vórtices de diferentes escalas. O limite superior do tamanho dos maiores 

vórtices é definido pelas dimensões do escoamento médio. Para escoamentos atmosféricos 

em terreno plano, a altura da CLA é um parâmetro adequado para o tamanho dos maiores 

vórtices. Para o escoamento sobre obstáculos, a altura do obstáculo é um parâmetro 

adequado. Os grandes vórtices são da mesma ordem de magnitude da velocidade e 

comprimento de escala de escoamento médio. O limite inferior para o tamanho dos 

menores vórtices é determinado pelos efeitos viscosos. Este limite diminui quando a 

velocidade do escoamento médio aumenta. Como as menores escalas são muito maiores do 

que o comprimento de escala molecular, a turbulência é um fenômeno contínuo. 

Como mencionado anteriormente, não é somente a tensão cisalhante que mantém 

ou gera turbulência na CLA. Os gradientes de temperatura, que geram forças de empuxo, 

juntamente com os gradientes de velocidade média do escoamento, são responsáveis por 

suprir energia para manter o movimento turbulento. Assim, condições atmosféricas 

turbulentas necessitam ser classificadas de acordo com as contribuições relativas da 

turbulência induzida mecanicamente e através de empuxo. 

O principal parâmetro para a caracterização da turbulência, quando esta é dominada 

por tensão de cisalhamento, é a velocidade de fricção, que depende da velocidade do vento 

e da rugosidade da superfície. Por outro lado, para caracterizar a turbulência dominada por 

empuxo, é necessário estabelecer o perfil de temperatura, que depende da radiação solar 

absorvida pelo ar e do fluxo de calor da superfície da Terra aquecida pelo sol. 

A estratificação térmica do ar seco atmosférico é frequentemente especificada em 

termos da diferença entre o perfil vertical de temperatura real e o perfil adiabático que 

define o perfil de potencial temperatura (θ). Dessa forma, a variação da temperatura devido 

ao gradiente de pressão vertical é removida da descrição matemática. Se o fluxo turbulento 

vertical de empuxo (w'θ') é positivo, considera-se que a atmosfera está em condições 

instáveis, devido à instabilidade experimentada por uma parcela de ar que se move vertical 

e adiabaticamente sob tais condições. Quando o fluxo é negativo, a parcela de ar é inibida 

de movimento turbulento vertical e assim a atmosfera é caracterizada como estável. Se o 

fluxo é igual a zero, diz-se que a atmosfera está em condições neutras.  
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Obviamente, a estratificação térmica atmosférica e a tensão de cisalhamento do 

escoamento médio são conectadas, já que o padrão de escoamento e a transferência de 

calor na atmosfera são dependentes dos sistemas climáticos de grande escala. Deste 

modo, a turbulência induzida por efeitos mecânicos ou de empuxo são relacionados, e 

suas relativas dominâncias podem ser descritas como uma função das condições 

meteorológicas. O sistema de classificação de Pasquill (1962) é provavelmente o 

esquema mais usado para classificar a estabilidade atmosférica baseando-se em 

condições meteorológicas. Estas classes dependem da velocidade do vento, juntamente 

com a radiação solar durante o dia ou a fração de cobertura de nuvens durante a noite. 

 

QUADRO 5 –– Estabilidade de Pasquill-Gifford 

A – extremamente instável C – levemente instável E – levemente estável 

B – moderadamente instável D – Neutra F – moderadamente estável 

Vento 

superficial 

(m/s) 

Insolação durante o dia 
Nebulosidade durante a 

Noite – cobertura de nuvens 

Forte Moderado Leve 

≥ 4/8 

Levemente 

coberta 

≤ 3/8 

Coberta 

< 2 A A-B B – – 

2-3 A-B B C E F 

3-5 B B-C C D E 

5-6 C C-D D D D 

>6 C D D D D 

Fonte:Isnard (2004) 

As condições de estabilidade atmosférica têm forte influência na dispersão dos 

poluentes. Condições instáveis se caracterizam por altos níveis de turbulência e observa-

se intensa dispersão dos contaminantes na atmosfera. Nas condições estáveis, os níveis 

de energia cinética turbulenta são muito menores e a dispersão dos poluentes é 

suprimida, ocasionando altos níveis de concentrações no centro da pluma. 

Macmillan (1998), por sua vez, ponderou no seu livro, ElectricaI Installations in 

Hazardous Areas (1998), motivos similares aos de Cox (1989) para determinar as 

extensões das áreas classificadas, ou seja, por critérios independentes para as avaliações 
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subjetivas. E cita que o método para determinação das extensões das áreas classificadas 

tem sido objeto de muita discussão, tornando difícil um procedimento único e que 

atenda a todos os interesses. Várias tentativas foram realizadas para determinar uma 

base de cálculo em normas nacionais e internacionais, mas divergências quanto à 

precisão sempre resultaram na falta de acordo. 

Apesar disso, os técnicos que as dimensionavam sempre tiveram alguma forma 

de cálculo ou de estimativa para justificar a sua avaliação, e às vezes, tendo que recorrer 

aos resultados semelhantes de outros experimentos de forma subjetiva, ou seja, na 

dúvida, sempre superestimar ao invés de subestimar. 

A principal dificuldade no método de classificação de áreas é a falta de 

informações para estimar a vazão mássica do vazamento, principalmente quando não 

previstas, ou seja, acidentais e não deliberadas, o que prejudica a abordagem subjetiva, 

como também dificulta a prova matemática. 

O fundamento matemático baseia-se no cálculo de fluxo do fluido através de 

orifícios especialmente concebidos para garantir o fluxo máximo com o mínimo de 

trabalho, matéria de pesquisa realizada pela área de Mecânica dos Fluidos.  

O autor cita a tentativa dos ingleses de produzir um documento que apresentasse 

uma metodologia que incluísse essas fórmulas de escoamento no artigo BS 53445 

(HSE, 1982), mas os elaboradores da norma ficaram receosos que pessoas sem o devido 

conhecimento para identificar suas limitações pudessem adotá-las de forma indevida. 

Ela foi direcionada para algumas empresas que resultaram em um nível razoável de 

confiança e desde então não deram nenhuma indicação de inconformidade. 

A extensão de áreas classificadas depende da velocidade do vento nas fontes dos 

vazamentos e da disponibilidade do ar. Para estas estimativas, as equações são válidas 

em áreas bem ventiladas e com grande disponibilidade de ar, ou seja, são cálculos para 

áreas ao ar livre, considerando a velocidade de vento na ordem de 0,5 a 2 m/s.  

A escolha das equações (8) a (11) deve levar em conta a velocidade do 

lançamento do gás ou vapor. Geralmente, o gás ou vapor expandirá quase 

instantaneamente após o lançamento pelo orifício quase atingindo a velocidade do som. 

 A distância da fonte até a concentração do Limite Inferior de Inflamabilidade é 

calculada da seguinte forma: 
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 T  M E 

G
  2,1.10    X

0,5

0,51,52

3

 
(28) 

em que:   

X –  distância da fonte até a concentração LII (m); 

E – limite inferior de inflamabilidade LII (%volume); 

M –  massa molar (kg/kmol); 

T – temperatura de lançamento (K); 

G – massa liberada por unidade de tempo (kg/s). 

 

A equação anterior é válida desde que a velocidade do lançamento do gás seja 

superior à velocidade do vento (de 0,5 a 2,0 m/s). Caso seja menor, o fluxo do gás 

deixará de ser dominante, tornando-se mais dependente das condições atmosféricas do 

local do vazamento. Se não houver praticamente nenhuma velocidade, Macmillan 

(1998) sugere o uso da equação empírica: 

55,0

M.E

TG 
  8,10 X

 
(29) 

Esta equação somente pode ser usada quando a pressão à montante é tal que a 

velocidade de lançamento não seja consideravelmente mais elevada do que a velocidade 

do vento (digamos, mais do que 20 vezes) e não será válida a menos que a pressão seja 

significativamente menor que a pressão crítica. 
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3.  MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Simulação em Engenharia 

Química (LASIM-EQ) da Universidade Federal de Sergipe (UFS).   

Para a realização deste estudo, utilizou-se levantamento bibliográfico e, por 

meio de simulação, efetuaram-se os cálculos objetivando estimar a extensão de áreas 

classificadas. Para tanto, utilizaram-se as equações sugeridas por Macmillan (1998) para 

determinar a extensão de áreas classificadas no cenário de vazamento proposto pela 

norma NBR IEC 60079-10.  

Para validar a equação de Macmillan (1998), foi realizada a simulação 

matemática objetivando determinar o fluxo do vazamento e o distanciamento da fonte 

até a concentração do LII (limite inferior de inflamabilidade), no eixo de x, e para isso, 

utilizaram-se os dados dos experimentos apresentados por Cox (1989). O propósito foi 

avaliar a confiabilidade das equações, por meio da comparação dos resultados obtidos 

entre os dois procedimentos.  

O experimento realizado por Cox (1989) e utilizado neste estudo consistiu na 

simulação de vazamentos em flanges em duas situações de pressão interna de dutos, três 

estimativas de vazamentos e com três tipos de gás (hidrogênio, metano e etileno). Cox 

(1989) utilizou a teoria da pluma Gaussiana, enquanto que Macmillan (1998) realizou 

os cálculos por meio das equações relativas ao escoamento de fluidos com 

simplificações. 

Com os resultados obtidos, empregou-se a metodologia utilizada por Macmillan 

(1998) para avaliar de forma quantitativa a extensão de áreas classificadas a partir do 

cálculo de vazão mássica do propano para a extensão de 1 m de raio, proposto como 

solução no exemplo nº 4 do Anexo C da NBR IEC 60079-10.  

Da mesma forma, foi realizado outro experimento do mesmo anexo, o nº 8, para 

a extensão de áreas classificadas do respiro em tanques com líquido inflamável e teto 

fixo. A norma sugere como resultado o distanciamento de 3 m do respiro, mas os 

cálculos demonstraram valores superiores a este. 

 

3.1. Procedimento de simulação matemática 

O método utilizado por Cox (1989) para estimar a dispersão dos gases foi o 

modelo da Pluma com a distribuição Gaussiana ou Normal. Avaliaram-se as extensões 

de áreas classificados em vazamentos de flanges (juntas), em duas pressões diferentes, 
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em três tipos de orifícios para o cálculo de vazamento e em três substâncias químicas 

gasosas distintas: Hidrogênio, Metano e Etileno. Foram utilizados os desvios-padrão 

dos coeficientes de dispersão do TNO - Nederlandse Organisatie voor Toegepast 

Natuurwetenschappelijk Onderzoek, (Organização da Holanda para Pesquisa Científica 

Aplicada – Yellow Book - 2005), na classe de estabilidade D (neutro), com a velocidade 

de vento de 2 m/s. Estabeleceu-se também o coeficiente de correção da rugosidade de 

curto alcance de 0,1 cm, assim como o fator de correção para a taxa da concentração da 

média dos picos como sendo de 1,5. 

Para os cálculos da estimativa de vazão mássica foram utilizados os seguintes 

valores dos orifícios dos vazamentos em flanges: 

 Pequenos vazamentos flanges com juntas de vedação SWJ/RTJ – 0,25 mm²; 

 Pequenos vazamentos flanges com juntas de vedação CAF – 2,5 mm²; 

 Grandes vazamentos flanges com juntas de vedação CAF – 25 mm²; 

 SWJ (spiral wound joint): junta em forma de espiral; 

 RTJ (ring-type joint): junta em forma de anel; 

 CAF (compressed asbestos fibra): gaxeta ou anel de vedação com fibras de 

asbesto comprimidas. 

Nas Tabelas 2 e 3 são apresentados os resultados dos experimentos realizados 

por Cox (1989) e  que foram utilizados neste estudo para comparar com os resultados 

obtidos  na simulação matemática  através da equação de  Macmillan (1998).  

O propósito da comparação entre os resultados obtidos com a fórmula de Cox 

(1989) e a de Macmillan (1998) foi verificar a confiabilidade da equação deste.  

 

TABELA 2. Resultados para a vazão mássica obtidos experimentalmente por 

Cox (1989) (em kg/s . 10
-3

) 

GÁS 

Pressão (MPa) 

1 MPa 2 MPa 

Área do Orifício 

(mm
2
) 

Área do Orifício 

(mm
2
) 

0,25 2,50 25,0 0,25 2,50 25,0 

Hidrogênio 0,62 2,00 6,20 0,88 2,80 8,80 

Metano 0,19 0,60 1,90 0,26 0,84 2,70 

Etileno 0,26 0,84 2,70 0,39 1,20 3,90 
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TABELA 3. Resultados para a distância da fonte ao Limite Inferior de 

Inflamabilidade obtidos experimentalmente por Cox (1989) (em metros) 

GÁS 

Pressão (MPa) 

1 MPa 2 MPa 

Área do Orifício 

(mm
2
) 

Área do Orifício 

(mm
2
) 

0,25 2,50 25,0 0,25 2,50 25,0 

Hidrogênio 0,09 0,92 9,20 0,18 1,80 18,0 

Metano 0,26 2,60 26,0 0,52 5,20 52,0 

Etileno 0,34 3,40 34,0 0,70 7,00 70,0 

 

A seguir, foram utilizados os dados de pressão e das áreas das seções 

transversais dos orifícios apresentados nas Tabelas 2 e 3, com a massa molar das 

substâncias e temperatura de lançamento, calculando-se a vazão mássica a partir da 

equação sugerida por Macmillan (1998): 

 
T

M 
 PA    0,006G 

0,5

1
0  (8) 

na qual:   

G – massa liberada por unidade de tempo (kg/s); 

A – área transversal do bocal (m²); 

P0 – pressão à montante (N/m²); 

M – massa molar do gás (kg/kmol); 

T1  temperatura absoluta da liberação (K). 

 

Com a vazão mássica calculada, utilizou-se a proposta subsequente de 

Macmillan (1998) para quantificar a distância em metros da fonte até o Limite Inferior 

de Inflamabilidade de cada substância gasosa com os dados de massa molar e 

temperatura ambiente: 

 
 T  M LII 

G
  2,1.10    X

0,5

0,51,52

3

 
(28) 

em que:   
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LII – limite inferior de inflamabilidade (% volume); 

X – distância da fonte até o limite inferior de inflamabilidade (m). 

M _ massa molar (kg/kmol) 

T _ Temperatura ambiente (K) 

Depois de comparar e validar as equações sugeridas por Macmillan (1998) com 

os dados dos experimentos de Cox (1989), elas serão aplicadas nos modelos clássicos 

do estudo de extensão de áreas classificadas, quais sejam, os exemplos número 4 e 

número 8 do anexo C sugerido pela NBR IEC 60079-10.  

O exemplo nº 4 utilizado neste estudo e aplicado à NBR IEC 60079-10 trata de 

uma válvula de controle instalada em um sistema de tubulação fechada transportando 

gás inflamável. Não foram fornecidos dados complementares do exemplo nº 4, além do 

tipo da fonte de risco, que é secundário (uma liberação que não se espera que ocorra em 

operação normal e, se ocorrer, é pouco frequente e por curtos períodos), e que o gás em 

questão é o Propano, mais denso que o ar. O resultado sugerido pela NBR IEC é que a 

extensão da área classificada é de uma esfera com 1 m de raio. 

Para o objetivo deste experimento, utilizou-se uma vazão mássica suficiente para 

produzir concentração de LII % volume para até 2 m de extensão após o lançamento da 

fonte (o que configura o diâmetro da esfera com raio de 1 m, conforme resultado 

apresentado pelo exemplo nº 4 do anexo C norma NBR IEC 60079-10). Considerou-se a 

temperatura ambiente de 293 K, massa molar do propano de 44,08 kg/kmol e LII de 2% 

volume. 

O exemplo nº 8 trata da extensão de área classificada de um respiro de um 

tanque de líquido inflamável e a norma sugere um distanciamento de 3 m a seu redor. 

Adotou-se o mesmo procedimento utilizado anteriormente, diferenciando apenas a 

extensão de 3 m após a fonte e como não é especificado o líquido inflamável no 

exemplo, foram feitos experimentos com benzeno, gasolina, álcool etílico, diesel e 

formaldeído. 

            Os cálculos referentes à simulação matemática foram realizados com o auxílio 

do programa Excel®  2007. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Comparação entre os Resultados dos experimentos de Cox (1989) e 

metodologia de Macmillan (1998) 

Na sequência, tem-se os resultados na forma de gráficos sendo representados nas  

Figuras 6 a 11, nos quais se pode verificar a comparação entre  os resultados das 

simulações matemáticas realizadas pela equação de Macmillan (1998) e os dados dos 

experimentos realizados por Cox (1989) para o cálculo da vazão mássica, objetivando 

validar o modelo matemático de Macmillan (1998).   

Verifica-se que os resultados dos valores absolutos para os cálculos de vazão 

mássica para os três gases, Hidrogênio, Metano e Etileno, nas pressões de 1 MPa  e 2 

MPa apresentaram pequenas diferenças entre si: hidrogênio na pressão de 1 MPa nos 

orifícios de 0,25; 2,5 e 25,0 mm² (0,0186; 0,1860 e 1,8596 kg/s), na Pressão de 2 MPa 

(0,05335; 0,5348 e 5,3481 kg/s), respectivamente.  

Para o Metano, a diferença entre os resultados de Macmillan (1998) e Cox 

(1989) na pressão de 1 MPa (0,0528; 0,5281 e 5,2814 kg/s) e na pressão de 2 MPa 

(0,1404; 1,4038 e 14,0384 kg/s) para os três orifícios, respectivamente. Os cálculos da 

diferença para o Etileno para os três orifícios na pressão 1 MPa (0,0742; 0,742 e 7,4183 

kg/s ) e na pressão 2 MPa (0,1744; 1,7439 e 17,4396 kg/s).  

Assim, é possível verificar que para os menores orifícios as diferenças absolutas 

foram mínimas, para os três gases, sendo constatadas diferenças maiores para a vazão 

máxima no orifício de 25 mm². No entanto, Serfaty (1996) menciona que a vazão de 

fluidos é complexa e nem sempre sujeita à análise matemática exata. Diferente do 

sólido, os elementos de um fluido em escoamento se movem em velocidades diferentes 

e podem ser sujeitos a acelerações diferentes. 

                

 

 
FIGURA 6. Comparação dos resultados do 

cálculo da vazão mássica para o Hidrogênio 

na Pressão 1 MPa, entre os experimentos de 

Cox (1989) e Macmillan (1998). 

 

FIGURA 7. Comparação dos resultados 

do cálculo da vazão mássica para o 

Hidrogênio  na Pressão 2 MPa, entre os 

experimentos de Cox (1989) e Macmillan 

(1998). 
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A seguir, são apresentados os resultados, por meio das Figuras 12 a 17, para 

a distância da fonte ao Limite de Inflamabilidade, obtidos por meio da simulação 

matemática aplicando a equação proposta por Macmillan (1998) e comparando com 

os resultados dos experimentos de Cox (1989).    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. Comparação dos resultados do 

cálculo da vazão mássica para do Metano  na 

Pressão 1 MPa, entre os experimentos de Cox 

(1989) e Macmillan (1998). 

. 

 

FIGURA 9. Comparação entre os  

resultados do cálculo da vazão mássica 

para o Metano  na Pressão 2MPa, entre 

os experimentos de Cox (1989) e 

Macmillan (1998). 

 
 

FIGURA 10. Comparação entre os resultados do 

cálculo da vazão mássica para o Etileno na 

Pressão 1 MPa, entre os experimentos de Cox 

(1989) e Macmillan (1998). 

. 

FIGURA 11. Comparação entre os 

resultados do cálculo da vazão mássica para 

o Metano na Pressão 2 MPa, entre os 

experimentos de Cox (1989) e Macmillan 

(1998). 

 

 

FIGURA 12. Comparação entre os 

resultados do cálculo da  distância da fonte 

ao limite de inflamabilidade no eixo x para o 

Hidrogênio na Pressão 1MPa, entre os 

experimentos de Cox (1989) e Macmillan 

(1998). 

FIGURA 13. Comparação entre os 

resultados do cálculo da distância da fonte 

ao limite de inflamabilidade no eixo x para 

o Hidrogênio na Pressão 2 MPa, entre os 

experimentos de Cox (1989) e Macmillan 

(1998). 
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As diferenças verificadas entre os resultados para as vazões obtidos por 

Macmillan (1998) comparada com os resultados dos experimentos de Cox (1989), 

em termos absolutos, apresentaram valores que podemos considerar aceitáveis. Para 

o Hidrogênio, considerando os orifícios de 0,25, 2,5 e 25 mm² na pressão de 1 MPa  

as diferenças foram de (0,1007; 0,2789 e 1,0065 m)  e na pressão 2 MPa (0,1280; 

0,3876 e; 1,202 m) respectivamente; para o Metano, nos três orifícios   

mencionados na pressão 1 MPa (0,0179; 0,0575 e 0,1791 m ) e na pressão 2 MPa 

(0,0340; 0,0898 e 0,2402 m). Já para o Etileno as diferenças nos orifícios 

mencionados na pressão de 1 MPa (0,0198; 0,0449 e 0,0984 m) e para a pressão de 

2 MPa (0,0115; 0,0697  e 0,1153 m). 

 

FIGURA 17. Comparação entre os 

resultados do cálculo da distância da fonte 

ao limite de inflamabilidade no eixo x para 

o Etileno na Pressão 2MPa, entre os 

experimentos de Cox (1989) e Macmillan 

(1998). 

FIGURA 14. Comparação entre os resultados 

do cálculo da  distância da fonte ao limite de 

inflamabilidade no eixo x para o Metano na  

Pressão 1 MPa, entre os experimentos de Cox 

(1989) e Macmillan (1998). 

FIGURA 15. Comparação entre os 

resultados do cálculo da  distância da 

fonte ao limite de inflamabilidade no eixo 

x para o Metano na Pressão 2 MPa, entre 

os experimentos de Cox (1989) e 

Macmillan (1998). 

FIGURA 16. Comparação entre os resultados do 

cálculo da  distância da fonte ao limite de 

inflamabilidade no eixo x para o Etileno na Pressão 

1 MPa, entre os experimentos de Cox (1989) e 

Macmillan (1998). 
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Confrontamos os resultados de Macmillan (1998) com os resultados obtidos pelo 

trabalho de Cox (1989) nas tabelas apresentadas a seguir. 

 

TABELA 4. Vazão mássica calculado por Macmilan (1998) e Cox (1989) (kg/s) 

Legenda  Macmillan (1998)   Cox (1989) 

Área do 

Orifício 

(mm
2
) 

Pressão 

1 MPa 2 MPa 

Gás Gás 

Hidrogênio Metano Etileno Hidrogênio Metano Etileno 

0,25 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,7 0,5 0,9 0,7 

2,50 1,1 0,9 3,1 2,6 4,1 3,4 2,3 1,8 6,6 5,2 8,7 7,0 

25,0 11,1 9,2 31,3 26,0 41,4 34,0 23,3 18,0 66,0 52,0 87,4 70,0 

 

TABELA 5. Distância X (m) da fonte até a concentração LII (% volume) calculado por 

Macmilan (1998) e Cox (1989) 

Legenda 
 

Macmillan (1998) 
 

Cox (1989) 

Área do 

Orifício 

(mm
2
) 

Pressão 

1 MPa 2 MPa 

Gás Gás 

Hidrogênio  Metano Etileno Hidrogênio  Metano Etileno 

0,25 0,7 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3 1,0 0,9 0,3 0,3 0,4 0,4 

2,50 2,3 2,0 0,7 0,6 0,9 0,8 3,2 2,8 0,9 0,8 1,3 1,2 

25,0 7,2 6,2 2,1 1,9 2,8 2,7 10,1 8,8 2,9 2,7 4,0 3,9 

 

Os valores da distância (m) da fonte ao longo do eixo X até a concentração do 

LII (% volume) pela equação de Macmillan apresentaram para Hidrogênio (15%), 

Metano (10%) e Etileno (5%) a mais que os valores apresentados por Cox. 

Em valores absolutos, o de maior variação foi de 1,28 m (Hidrogênio, pressão 

de 2 MPa com orifício de 25 mm²). Os cálculos realizados com a equação de 

Macmillan (1998), sempre ficaram superiores e próximos aos resultados do método da 

Pluma Gaussiana utilizada por Cox (1989), comprovando a sua eficiência.  

Assim, tanto nos cálculos da vazão mássica para os três gases, como nos 

cálculos de distância da fonte ao limite de inflamabilidade no eixo x, verificaram-se 

valores muito próximos entre os resultados obtidos com a equação proposta por 

Macmillan (1998) e os resultados dos experimentos realizados por Cox (1989).  
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Essa proximidade entre os valores comparados indica a eficiência da equação de 

Macmillan (1998). Segundo Pascon (2002), as normas para classificação de área perigosa 

atualmente em uso são bastante limitadas no que tange ao cálculo da extensão das áreas, o 

que na realidade deveria constituir a parte mais importante das mesmas. Observam-se 

apenas alguns exemplos, onde as diversas extensões aparecem já definidas em figuras pré-

definidas, sem nenhuma justificativa, independentemente das condições de projeto e 

operação.  Assim, a aplicação das equações propostas por Macmillan (1998) significa uma 

contribuição no sentido de quantificar o dimensionamento de áreas classificadas. 

 

4.2. Comparação entre os Resultados do experimento de Macmillan (1998) com a 

NBR IEC 60079-10 

O resultado dos cálculos de Macmillan (1998) foi utilizado no exemplo nº 4 do 

anexo C da Norma ABNT IEC 60079-10 para a extensão da área classificada. Para a 

realização deste experimento, utilizou-se uma vazão mássica suficiente para produzir 

concentração de LII % volume para até 2 m de extensão após o lançamento da fonte (o que 

configura o diâmetro da esfera com raio de 1 m).  

Consideramos a temperatura ambiente de 293 K, massa molar do Propano de 44,08 

kg/kmol e LII de 2% em volume. Portanto, o exemplo aqui utilizado e já citado na 

metodologia, trata de uma válvula de controle instalada num sistema de tubulação fechada 

transportando gás inflamável. 

Principais fatores que influenciam o tipo e a extensão da zona: 

Planta e processo 

a) Ventilação: 

       Tipo: natural 

       Grau: média 

       Disponibilidade: boa 

b) Fonte de Risco: selo do eixo da válvula 

c) Grau de risco: secundário 

d) Produto: Gás Propano 

e) Densidade do gás: mais pesado que o ar. 

 

Realizou-se a simulação para estimar G (vazão mássica) com a equação proposta 

por Macmillan (1998): 
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 T  M LII 

G
  2,1.10    X

0,5

0,51,52

3

 
(28) 

em que:   

LII = 2 (% volume);  M = 44,08 kg/kmol; 

X = 2 m;  T = 293 K. 

 

Os dados mostrados a seguir são valores apresentados pela norma neste 

exemplo. O raio a (distância de 1 m) ao redor da fonte de risco (válvula ao centro). As 

listas dentro da circunferência representam a zona 2. 

 

FIGURA 18. Exemplo nº 4 do Anexo C da NBR IEC 60079-10  

que apresenta um raio de um metro ao redor da fonte de risco. 

Fonte NBR IEC 60079-10 (2006) 

 

Com base nos resultados obtidos, verificou-se que para uma extensão de dois 

metros a partir da fonte no eixo x, sua vazão mássica foi igual a 0, 018175 kg/s, ou seja, 

para valores acima dessa vazão, o distanciamento será maior que o sugerido pelo 

Exemplo nº 4 da NBR IEC60079-10.  

Observando a Figura 19 é possível verificar que duplicando o valor da vazão 

mássica, de 0,018175 kg/s para 0,03635 kg/s, o distanciamento passa de 2 m para 2,83 

m. Se triplicarmos a vazão mássica, o distanciamento passará para 3,46 m. 
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FIGURA 19. Resultados dos cálculos da vazão mássica e distanciamentos da fonte  

até a concentração do limite de inflamabilidade no eixo x para o gás propano 

 

Realizou-se a simulação para outros tipos de gases, uma vez que a técnica de 

figuras padronizadas não faz distinção para o tipo de substância inflamável (ou seja, o 

distanciamento de 1 m de raio seria para todos os gases). 

 

No caso do Metano: 

Com massa molar de 16 kg/kmol, LII de 4,9% volume e temperatura ambiente 

de 293K. O resultado da vazão mássica foi de 0,023858 kg/s para atingir o 

distanciamento de 2 m da fonte. 

 

Para o Etileno: 

Com massa molar de 28,05 kg/kmol, LII de 2,7% volume e temperatura 

ambiente de 293K. O resultado da vazão mássica foi de 0,016814 kg/s para atingir o 

distanciamento de 2 m da fonte. 

 

Para o Hidrogênio: 

Com massa molar de 2 kg/kmol, LII de 4% volume e temperatura ambiente de 

293 K. O resultado da vazão mássica foi de 0,000703 kg/s para atingir o distanciamento 

de 2 m da fonte. 
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Para Etino (acetileno): 

Com massa molar de 26,4 kg/kmol, LII de 1,5% volume e temperatura ambiente 

de 293K. O resultado da vazão mássica foi de 0,004739 para atingir o distanciamento de 

2 m da fonte. 

 

TABELA 6. Vazão Mássica para diversas espécies químicas com  

temperatura de 293K e distância da fonte fixada em 2 m. 

Espécie Química 
Massa molar 

(kg/kmol) 

LII  

(% volume) 

Vazão Mássica 

(kg/s) 

Metano 16,00 4,9 0,023858 

Etileno 28,05 2,7 0,016181 

Hidrogênio 2,00 4,0 0,000703 

Etino (acetileno) 26,40 1,5 0,004739 

 

Confrontando os resultados de vazão mássica de cada substância química 

parametrizada com a vazão mássica do metano (o metano sendo o referencial de vazão 

de 0, 023858 kg/s), obteve-se o resultado mostrado a seguir. 

 

TABELA 7. Diferentes extensões de áreas classificadas para diversas substâncias 

químicas, com vazão mássica fixa de 0,023858 kg/s. 

Substância Química 

Distância da fonte até a concentração LII no eixo  

X, com a vazão mássica do metano como 

referência (m) 

Metano 2,0 m 

Propano 2,3 m 

Etileno 2,4 m 

Acetileno 4,5 m 

Hidrogênio 11,7 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20. Variação de extensão de áreas classificadas, com vazão mássica fixa. 
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Assim, como se pode verificar na Figura 20, considerando a mesma vazão 

mássica para as diferentes substâncias químicas gasosas, tem-se diferentes extensões da 

fonte até a concentração do LII no eixo de X. Variações significativas, uma vez que o 

raio de 1 m como sugestão no exemplo nº 4 da Norma NBR IEC não é suficiente, 

considerando o gás sendo acetileno ou hidrogênio. Portanto, as alterações nas extensões 

das áreas classificadas também foram significativas nos casos em que se utilizou a 

forma de esfera, com diâmetro de 2 metros, a partir da fonte de vazamento, com uma 

vazão fixa de 0,023858 kg/s, tendo como equipamento uma válvula, mas com outros 

tipos de substâncias gasosas: o metano, etileno, propano, acetileno e hidrogênio (essa 

vazão fixa foi colocada como referência para o distanciamento de 2 metros do gás 

metano). 

Os três primeiros experimentos poderiam até ser considerados dentro de uma 

faixa admissível de dimensionamento da sua extensão, porém ocorreram divergências 

representativas com o Acetileno (com o dobro do distanciamento de 2 m) e o 

Hidrogênio (em torno de seis vezes o distanciamento de 2 m). 

Foi realizada outra simulação no modelo clássico de estimativa de extensão de 

áreas classificadas, que é o do suspiro de um tanque de líquido inflamável, sem 

identificação da substância, com teto fixo, descrito no exemplo nº 8 do anexo C da 

Norma ABNT IEC 60079-10.  

Principais fatores que influenciam o tipo e a extensão da zona: 

Planta e processo 

a) Ventilação: 

            Tipo: natural 

            Grau: média 

            Disponibilidade: boa 

b) Fonte de Risco: suspiro 

c) Grau de risco: primário 

d) Produto: Ponto de Fulgor abaixo das temperaturas de processo e 

ambiente. 
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e) Densidade do gás: mais pesado que o ar. 

FIGURA 21. Exemplo nº 8 do Anexo C da NBR IEC 60079-10,  

tanque de líquido inflamável. 
Fonte NBR IEC 60079-10 (2006) 

Da mesma forma que o método anterior, utilizou-se uma vazão mássica 

suficiente para produzir concentração de LII % volume para até 3 m de extensão após o 

lançamento da fonte, na forma de esfera, conforme a sugestão do resultado do referido 

exemplo (a = 3 m do respiro).  

Considerou-se a temperatura ambiente de 293K, com vários líquidos 

inflamáveis. Realizou-se o cálculo para estimar G (vazão mássica) com a equação 

proposta por Macmillan (1998): 

 
 T  M LII 

G
  2,1.10    X

0,5

0,51,52

3

 
(28) 

 

No caso da Gasolina: 

Com massa molar de 98 kg/kmol, LII de 1,9 % volume e temperatura ambiente 

de 293K. O resultado da vazão mássica foi de 0,066425 kg/s para atingir o 

distanciamento de 3 m da fonte. 

 

Para o Álcool Etílico: 

Com massa molar de 46,7 kg/kmol, LII de 3,3 % volume e  temperatura 

ambiente de 293K. O resultado da vazão mássica foi de 0,121406 kg/s para atingir o 

distanciamento de 3 m da fonte. 
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Para o Benzeno: 

Com massa molar de 78,1 kg/kmol, LII de 1,35 % volume e temperatura 

ambiente de 293K. O resultado da vazão mássica foi de 0,043942 kg/s para atingir o 

distanciamento de 3 m da fonte. 

 

Para o Formaldeído (formol): 

Com massa molar de 30 kg/kmol, LII de 7 % volume e temperatura ambiente de 

293K. O resultado da vazão mássica foi de 0,281265 kg/s para atingir o distanciamento 

de 3 m da fonte. 

 

Para o Diesel: 

Com massa molar de 184 kg/kmol, LII de 0,6 % volume e temperatura ambiente 

de 293K. O resultado da vazão mássica foi de 0,031388 kg/s para atingir o 

distanciamento de 3 m da fonte. O Diesel possui ponto de fulgor de 44ºC, o que 

descaracterizaria para este experimento; considerou-se, entretanto, que no processo ele 

atinja uma temperatura suficiente para produzir essa vazão mássica.  

 

TABELA 8. Vazão Mássica para diversas espécies químicas com  

temperatura de 293K e distância da fonte fixa em 3 m. 

Espécie Química 
Massa molar 

(kg/kmol) 

LII  

(% volume) 

Vazão Mássica 

(kg/s) 

Gasolina 98,0 1,9 0,066425 

Álcool Etilico 46,7 3,3 0,121406 

Benzeno 78,1 1,3 0,043942 

Formaldeído 30,02 7,0 0,281265 

Diesel 184,0 0,6 0,031388 

 

Confrontando os resultados de vazão mássica de cada substância química 

parametrizada com a vazão mássica do Formaldeído (sendo o referencial de vazão de 

0,281265 kg/s, obteve-se o resultado mostrado a seguir:  
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TABELA 9. Diferentes extensões de áreas classificadas para diversas substâncias químicas 

(líquidos inflamáveis) com vazão mássica fixa de 0,281265kg/s. 

Substância Química 
Distância da fonte até a concentração LII no eixo X, com 

a vazão mássica do Formaldeído como referência (m) 

Formaldeído 3,0 m 

Álcool Etílico 4,6 m 

Gasolina 6,2 m 

Benzeno 7,6 m 

Diesel 9,0 m 

 

 

FIGURA 22. Variação de extensão de áreas classificadas de vapores de líquidos  

inflamáveis, com vazão mássica fixa de 0,281265 kg/s. 
 

Pode-se verificar, a partir da Figura 22, que se tem diferentes extensões da fonte 

até a concentração do LII no eixo de x, submetidas à mesma vazão mássica para 

diferentes vapores de líquidos inflamáveis.  O distanciamento de 3 m como sugestão ao 

redor do suspiro no exemplo nº 8 da Norma NBR IEC não é suficiente para o álcool, 

gasolina, benzeno e óleo diesel na vazão mássica calculada para o formaldeído. 

Dentre as substâncias elencadas, o Diesel possui o menor valor do limite inferior 

de inflamabilidade (0,6%), o que significa que com uma quantidade pequena de 

combustível no ar ele já está na faixa de explosividade, mas por ter um ponto de fulgor 

de 44 ºC precisa ser aquecido para alcançar esta condição.  
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Apesar de a Norma Brasileira IEC 60079-10 prescrever a utilização de técnicas 

de classificação de áreas por figuras padronizadas ou pré-definidas, ela traz na sua 

Figura C.2, o Fluxograma para o Estudo de Classificação de Áreas, que ao final de cada 

determinação ou da sua caracterização, em todas as opções dadas, termina com a 

seguinte frase: 

“Usando normas apropriadas ou através de cálculo, determinar a 

extensão da zona”. 

Ou seja, áreas classificadas devem apresentar um argumento ou pela norma que 

o profissional adotar ou através de cálculos. A transposição da extensão dessas áreas por 

figuras padronizadas devem ser consolidadas pelo embasamento normativo ou por 

cálculos. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 No experimento realizado, tomando-se como base o exemplo 4 do anexo C da 

norma NBR IEC 60089-10, demonstrou-se, com os cálculos de Macmillan (1998), que 

até a vazão mássica de 0,018175 kg/s do propano, o limite de uma esfera de 1 metro de 

raio estaria dentro do limite inferior de inflamabilidade e na faixa de distanciamento 

sugerida pela norma. Duplicando o valor da Vazão Mássica para 0,03635 kg/s, o 

distanciamento passa de 2,0 m para 2,83 m de diâmetro. Se triplicarmos a vazão 

mássica, o distanciamento passará para 3,46 m de diâmetro da esfera. E ao utilizar uma 

vazão mássica fixa para o metano, etileno, propano, acetileno e hidrogênio, os dois 

últimos apresentaram distanciamento de 4,5 e 11,7 m respectivamente, demonstrando 

uma variação significativa para a estimativa inicial de 2,0 m.  

O mesmo ocorreu no experimento utilizando os dados do exemplo 8 do anexo C 

da norma NBR IEC 60089-10. O distanciamento de 3 m como sugestão ao redor do 

respiro não é suficiente para o álcool, gasolina, benzeno e óleo diesel com a vazão 

mássica fixada para o formaldeído. 

Portanto, pode-se considerar que apenas com as informações dadas no exemplo 

na NBR IEC 60079-10 (2006), estas não são suficientes para o cálculo da sua extensão. 

Simplesmente transpor o distanciamento de 1 metro de raio, na forma de uma 

esfera, a partir do selo da válvula que controla o fluxo do propano, não garante que a 

extensão da sua área classificada seja de 2 m de diâmetro. E da mesma forma, no 

segundo experimento, demonstrou-se que o distanciamento de 3 metros ao redor do 

respiro de um tanque de líquidos inflamáveis depende de outras variáveis como o tipo 

de substância, a vazão mássica e a temperatura do ambiente. 

 

SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Foram realizados experimentos para reproduzir os resultados de Cox (1989) com 

o software ALOHA versão 5.4.1.2 (Area Location of Hazardous Atmospheres), 

programa de modelagem livre desenvolvido em 1988 pela NOAA - National Oceanic 

and Atmospheric Administration e EPA - Environmental Protection Agency dos Estados 

Unidos da América. Embora ela calcule a dispersão de gás pelo método da pluma 

gaussiana, o manual do software alerta para distorções quando realizadas simulações em 
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emissões fugitivas com pequenas vazões mássicas. Originalmente, o programa estima 

vazamentos e dispersões em quilômetros de extensões, enquanto que em áreas 

classificadas, elas são analisadas em dezenas de metros. Os resultados dos experimentos 

foram divergentes dos de Cox (1989). Esses desvios ocorrem por conta dos diferentes 

cálculos realizados nos coeficientes de dispersão horizontal e vertical, para os quais Cox 

(1989) adotou os valores da TNO. 

Com o aumento da oferta, a portabilidade e variedade de medidores de 

concentração de gás, são sugeridas as seguintes linhas de estudo: 

 Determinar métodos de coleta de gás para uma avaliação imediata da vazão 

mássica do vazamento. 

 Com essa avaliação, estimar a extensão da área classificada, incluindo o tipo 

de zona. 
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