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RESUMO 
 

 

ERTHAL, Leandro, Avaliação e Estudo do Potencial da Energia de Fontes de Risco 

de Ferramentas Manuais em Ambientes de Áreas Classificadas no Segmento de 

Óleo e Gás, Tese de Doutorado, Escola de Química, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), 2015. 

 

Orientadores: 

Prof.  Caetano Moraes, Ph.D. 

Profa. Denize Dias de Carvalho, D.Sc. 

Profa. Lídia Yokoyama, D.Sc. 

 

A presente tese discorre sobre os ensaios práticos realizados para demonstrar que as 

ferramentas manuais de aço carbono, utilizadas nas atividades rotineiras da indústria do 

óleo e gás e dentro de áreas classificadas, não são capazes de produzir energia suficiente 

para causar a ignição dos gases e vapores ali presentes. 

Os resultados corroboram com a norma API RP 2214. Acrescenta, de forma inédita, a 

informação de que estas ferramentas não são capazes de gerar energias para causar a 

ignição do gás hidrogênio. 

Este trabalho consistiu em desenvolver um dispositivo de ensaio para reproduzir, de 

forma aproximada, as situações de trabalho envolvendo a utilização de ferramentas 

manuais, em especial as marretas manuais. 

A avaliação mecânica permitiu estabelecer o tempo entre a partida da cabeça da marreta 

em queda e a placa metálica sobre o alvo de impacto. As placas são de materiais com 

diferentes durezas tais com o alumínio, aço carbono e aço inoxidável 304. Foi obtido a 

aceleração média e os níveis de energia de impacto. Desta forma, foi possível obter as 

energias envolvidas nos impactos. 

A sequência de ensaios foi reduzida e realizada sob as condições mais severas que o 

dispositivo de ensaio pode fornecer. 
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Os resultados dos ensaios demonstram, de forma inédita, que as energias envolvidas nos 

impactos entre ferramentas manuais de aço carbono e placas de aço carbono ou aço 

inoxidável 304 não são capazes de gerar a ignição de uma atmosfera de gás hidrogênio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Atmosferas explosivas; Ferramentas manuais; Indústria de óleo e gás; 

Energia de ignição; Impacto. 
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ABSTRACT 

 

ERTHAL, Leandro, Avaliação e Estudo do Potencial da Energia de Fontes de Risco 

de Ferramentas Manuais em Ambientes de Áreas Classificadas no Segmento de 

Óleo e Gás, Tese de Doutorado, Escola de Química, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), 2015. 

 

Advisors: 

Prof. Caetano Moraes, Ph.D. 

Profa. Denize Dias de Carvalho, D.Sc. 

Profa. Lídia Yokoyama, D.Sc. 

This thesis discusses the practical tests used to demonstrate that the hand tools made of 

carbon steel, used in the routine activities of the oil and gas industry within hazardous 

areas, are not able to produce enough energy to cause ignition of gases and vapors 

present in these areas. 

These results corroborate with API RP 2214 standard and add in an unprecedented 

manner the information that these tools are not able to generate energy to ignite the 

hydrogen gas.  

The work encompasses the development of a testing device that approximately 

reproduces work situations involving the use of hand tools, particularly manual 

hammers. 

The mechanical assessment allowed determination of the time between departure of the 

hammer head falling and striking of the metal plate target. The plates were made of 

materials with different hardness such as: aluminum, carbon steel and stainless 

steel 304. In this manner it was possible to obtain the energies involved in the impacts. 

 

The test sequences were reduced and performed under the most severe conditions the 

test device could provide. 
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The test results carried out demonstrate in a novel manner that the energies involved in 

the impacts between carbon steel hand tools and carbon steel plates and/or stainless 304 

steel plates are not capable of generating the ignition of an atmosphere of hydrogen gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Explosive atmospheres; Hand tools; Industry Oil and Gas; Ignition energy; 

Impact 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUÇÃO 
 

 
1.1. SITUAÇÃO  

 

Acidentes ocorridos em várias partes do mundo tiveram como origem um equipamento 

elétrico indevidamente especificado para trabalhar em uma área cuja presença de 

substâncias inflamáveis no ambiente, criava condições especiais para sua ocorrência 

(BOSSERT, 2001).  

Uma explosão como consequência da ignição de uma nuvem de gás ou vapor é um 

grande risco em ambientes industriais. As ignições dependem de dois fatores 

contribuintes, aleatórios e independentes, que devem estar presentes simultaneamente: a 

fonte de ignição e a mistura inflamável dentro de sua faixa de inflamabilidade. A 

probabilidade de uma ignição é igual ao produto da ocorrência de fatores individuais. 

Este conceito simples ilustra o fato que a combinação de riscos contribui de maneira 

associativa e que a diminuição de um destes fatores afeta positivamente na redução do 

risco total.  A não existência de fontes de ignição representa ausência de risco, mesmo na 

presença de misturas inflamáveis (PHILLIPS, 1996). 

Os ambientes, em que as atividades da indústria brasileira do petróleo e gás são 

desenvolvidas, possuem riscos de incêndio e explosão. Estes são inerentes ao próprio 

processo produtivo e ocorrem na exploração, produção, transporte, refino, 

armazenamento e distribuição. As formas em que se apresentam podem ser: gases, 

vapores e névoas inflamáveis, assim como de poeiras combustíveis. Estes podem ser 

liberados de maneira fugitiva pelos equipamentos de processo em condições de operação, 

que são analisados segundo a técnica de classificação de áreas, ou em condições de 

eventos indesejáveis, os acidentes, analisados sob a ótica da contingência. Os cenários 

que podem levar a uma contingência são analisados e as medidas de proteção e controle 

são previamente estabelecidas. Estas medidas se baseiam principalmente nas práticas de 

operação, nos estudos de modos de falha dos equipamentos e nas lições aprendidas com 

os acidentes ocorridos. Já para as medidas de instalação e manutenção dos equipamentos 

elétricos instalados em uma determinada área com risco de atmosferas explosivas são 
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realizados estudos que determinam quais são os volumes em relação aos equipamentos de 

processo onde existe a probabilidade de ocorrência de uma atmosfera explosiva. Assim, 

os documentos de classificação de áreas avaliam as probabilidades de ocorrência de uma 

atmosfera explosiva e determinam sua extensão, ou seja, as áreas são classificadas em 

conformidade com a possibilidade de formação de atmosfera explosiva, sendo divididas 

em locais de maior ou menor potencialidade (JORDÃO, 2012). 

O fenômeno de fricção é conhecido e documentado desde o século XVII. Os primeiros 

estudos experimentais para o entendimento dos mecanismos envolvidos neste fenômeno 

foram registrados por Mallard em 1890 (PHILLIPS, 1996). 

Sir Humphrey Davy, em 1815, conduziu pesquisas no campo da inflamabilidade de 

diferentes gases. Após a explosão da mina de carvão em Verpilleaux, em 1889, a 

comissão francesa de fogo para grizu encorajou pesquisas para o entendimento do 

“faíscamento luminoso produzido pelo atrito entre uma picareta e fragmentos de pedra 

dura ou pedaços de pedras” (PHILLIPS, 1996). 

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

equipamentos elétricos foram instalados em ambientes com presença de substâncias 

inflamáveis. Ainda nessa época surgiram os primeiros debates sobre o potencial dos 

equipamentos elétricos se tornarem fontes de ignição de atmosferas explosivas. Foi 

observado que as máquinas elétricas, tão necessárias para a indústria emergente, também 

poderiam provocar explosões dentro de uma área industrial (OBE et al.,1999). É 

comprovado, afirma JORDÃO (2002), que: 

 
“A energia necessária para causar a ignição de uma atmosfera explosiva é, em 
geral, muito pequena. Por outro lado, sabe-se que a quantidade de energia 
elétrica usual na indústria para fins de acionamento de máquinas, iluminação, 
controle, automação etc. é muitas vezes superior ao mínimo necessário para 
provocar incêndios e explosões”. 

 

As empresas que apresentavam estes riscos inicialmente desenvolveram seus próprios 

critérios e normas para prevenir acidentes. Depois criaram normas setoriais, nacionais e 

internacionais baseadas nas experiências do próprio segmento, como o caso das normas 

da série 500 da Americam Petroleum Institute (API), em métodos empíricos ou mesmo 

associando estes dois processos, como no caso das normas da série 60079 da 

International Eletrotechnical Commission (IEC).  
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Na visão da IEC, estando os critérios de classificação de áreas já equacionados, tendo 

sido estabelecidos os métodos de proteção contra explosão aplicáveis aos equipamentos 

elétricos e normatizado os critérios para assegurar a continuidade operacional pelo ciclo 

de vida da planta industrial, então era necessário buscar o entendimento sobre os riscos 

gerados pelos equipamentos não elétricos em atmosferas explosivas. Neste momento 

aparece uma lacuna significativa de conhecimento sobre os fundamentos dos seus 

mecanismos de explosão (PROUST et al.,2006). Da mesma forma, os parâmetros que 

necessitavam serem estudados não eram identificados de uma forma precisa. 

Por outro lado, estudos realizados pela API demonstram que é extremamente difícil 

produzir faiscamentos capazes de incendiar os vapores e gases oriundos da indústria do 

petróleo, mesmo com equipamentos mecânicos em operações a altas velocidades e com 

elevada pressão de contato. Conclui que os riscos envolvidos podem ser considerados 

como baixos para os vapores do petróleo.  

A utilização de equipamentos com partes mecânicas girantes, assim como serviços de 

manutenção e reparos de máquinas e instalações dentro de áreas classificadas, são 

atividades rotineiras de uma indústria moderna do petróleo e gás. No entanto, para a força 

de trabalho das empresas de petróleo e gás, as operações corriqueiras e diárias em 

ambientes de áreas classificadas, tais como a utilização de ferramentas metálicas para 

operações de “aparafusamento” ou “martelamento”, são motivos de preocupação 

constante.  

Um dos métodos de proteção contra explosão adotados na indústria nacional do petróleo 

é a utilização de ferramentas manuais de materiais não ferrosos, denominadas 

“ferramentas não faiscantes”. Esta ferramentas são fabricadas com materiais tais como 

Cobre, Zinco, Estanho, Chumbo e algumas ligas metálicas tais como: Latão (CuZn), 

Cobre Berílio (CuBe) e Bronze Alumínio (CuSnAl). 

Diversas são as informações transmitidas ao trabalhador sobre os riscos de incêndio e 

explosão das ferramentas denominadas “faiscantes”, feitas de “materiais de maior 

dureza”, ou seja, fabricadas com aço com índice de Dureza Vickers maior do que 

230 HV, conforme norma ASTM E92 (Standard Test Method for Vickers Hardness of 

Metallic Materials). 
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Para SCHUTH et al.(2012): 

“Segundo pesquisas realizadas na Europa e nos EUA, a origem do faiscamento 
que mais causa explosões esta relacionado ao uso de ferramentas comuns (aço 
carbono) em locais onde há risco de explosão...”. Segundo especialistas, uma 
faísca de uma ferramenta de aço carbono pode atingir temperaturas de 1.550 °C 
a 1.850 °C. É o produto de uma conversão de energia, ou seja, a energia 
cinética resultante da força aplicada à ferramenta ou consequência da queda 
livre, transforma-se, durante o impacto, em energia térmica nos dois materiais 
em colisão... Fica claro que o risco de explosão existe e deve ser considerado 
de forma rigorosa, portanto deve ser evitado o uso de ferramentas de aço em 
locais onde tal risco possa existir. 

 

 

1.2. REGISTROS E AUTUAÇÕES RELACIONADAS A FERRAMENTAS MANUAIS  

 

O atendimento aos requisitos legais é exigido para as operações das empresas. Quando 

agências governamentais realizam suas auditorias e encontram não conformidades, 

autuações podem ser lavradas e gerar custos financeiros para as empresas.  

 

Quando ocorrem acidentes e os processos de investigações não identificam as verdadeiras 

razões que geraram o fato, permite que estas causas voltem a ocorrer em situações 

similares e gerar outros acidentes. 

 

Caso os acidentes de trabalho envolvam vítimas, fatais ou não, podem ocorrer processos 

na esfera administrativa, cível e penal. Se as causas não são corretamente identificadas 

pode ocasionar penalidades por motivos equivocados e, inclusive, ações cíveis e penais 

injustificadas. 

 

Para uma melhor compreensão da situação, citada em 1.1, foram identificadas análises 

cujas causas básicas foram relacionadas as ferramentas ditas faiscantes por agências de 

governo dos EUA. 

 

Como exemplo de operação em atividades na indústria do petróleo e que será adotada 

como atividade representativa discutida neste trabalho ocorreu em 1998, segundo os 

registros de inspeções realizadas pela Occupational Safety and Health Administration 

(OSHA/USA), quando um trabalhador utilizava uma marreta de metal em um processo de 

limpeza de materiais soltos de uma linha de perfuração. Enquanto martelava a linha com 
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a marreta, uma explosão ocorreu. O empregado veio a falecer com a explosão no 

ambiente. (Fonte: registro OSHA nº 300965795:1998). 

Uma situação similar ocorreu em 1985 quando dois trabalhadores estavam executando a 

atividade de encher um reator de pressão com volume de 100 galões (± 379 L) 

(water  jacket) em uma sala de misturas. O trabalhador nº 1 utilizava uma chave de metal 

(chave inglesa) para soltar a tampa de abertura do reator. A chave manual atingiu o 

suporte de aço carbono do motor de agitação, produzindo faiscamento. O trabalhador nº 2 

relatou o faiscamento, no qual foi imediatamente seguido de uma enorme “bola de fogo”. 

Ambos os trabalhadores foram envolvidos pela “bola de fogo”. O trabalhador nº 3 veio 

para a área prestar socorro aos outros trabalhadores. O resultado da investigação mostrou 

que ferramentas não faiscantes não eram fornecidas aos trabalhadores. Todos os três 

trabalhadores foram hospitalizados com queimaduras de primeiro e segundo grau nas 

faces, braços e abdômens, sendo que, o trabalhador nº 2 também teve queimaduras de 

terceiro grau (Fonte: registro OSHA nº 2272953:1985). 

 

Outro acidente citado, que ocorreu em 1988, o trabalhador nº 1 trabalhava para uma 

empresa que limpava paredes e recolocava válvulas em cilindros de armazenamento de 

propano (LP gas cilinders) e em cilindros para oxi-solda (MAPP - Methylacetylene-

Propadiene Propane - Gas Cilinders). Antes de remover a válvula antiga, de cada cilindro, 

o trabalhador nº 1 abria a válvula para deixar o gás residual sair na estação de 

carregamento. Como existia uma grande quantidade de cilindros, o trabalhador nº 1 

invertia os cilindros para que o gás residual saísse mais rápido. O trabalhador nº 1 gerou 

uma acumulação de mistura de gás e ar em torno de sua área de trabalho. Os gases foram 

inflamados pela faísca produzida por uma chave de fenda que ele estava utilizando para 

abrir uma válvula danificada ou por um bico queimador de chama aberta que estava a 

aproximadamente 40 ft (12 m). Ocorreu fogo e explosão. O trabalhador foi hospitalizado 

com queimaduras de 2º e 3º graus na parte inferior do seu corpo. (Fonte: registro OSHA 

nº 102826625:1988). 

 

Em acidente citado pela OSHA em 1994, a fonte de ignição não foi determinada porém a 

agência americana gera a hipótese que pode ter sido ocasionada por ferramenta dita 

faiscante, uma chave inglesa. Neste acidente o trabalhador nº 1 ou o nº 3 tentava cortar 

uma linha de metal com uma serra de metal enquanto o trabalhador nº 2 estava em pé 
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sobre o topo de uma dos dois tanques de gasolina de 5.000 galões (± 19.000 L) tentando 

remover uma instalação do tanque. Faíscas geradas pela serra, por uma chave inglesa ou 

outra fonte desconhecida, causou a ignição dos vapores da gasolina, que explodiu. Os 

trabalhadores nº 1 e nº 3 foram vitimados pelas queimaduras no próprio local. O 

trabalhador nº 2 faleceu no centro para queimados, como o resultado da queima 

sustentável da explosão. (Fonte: registro OSHA nº 111109237:1994). 

Em 1996, ocorreu um acidente cuja causa foi relacionada a utilização de ferramenta dita 

faiscante, uma chave do tipo allen. O trabalhador nº 1 e um auxiliar, ambos com funções 

de mecânicos de manutenção, estavam trabalhando em uma caixa subterrânea de 30 inch 

(76,3 cm) por 36 inch (91,5 cm) de um posto de combustível. O trabalhador nº 1 estava 

tentando trocar uma bomba de combustível, enquanto o auxiliar assistia do lado de fora 

da caixa. O trabalhador nº 1 estava utilizando uma chave do tipo Allen para soltar os 

parafusos da cabeça da bomba de combustível quando gerou uma faísca que inflamou os 

vapores dentro da caixa, causando a explosão. O trabalhador nº 1 foi hospitalizado com 

queimaduras em sua face, braços e pernas devido à explosão. (Fonte: registro OSHA nº 

124728437:1996). 

No registro da OSHA de 2000, a inspeção identificou a não utilização de “ferramentas 

não faiscantes” em áreas classificadas. Desta forma a OSHA estabelece uma exigência 

para ferramentas a serem utilizadas em áreas da empresa com risco de formação de 

atmosferas explosivas sob condições de operação normal dos equipamentos. Neste 

registro a OSHA descreve que durante uma inspeção em uma indústria de materiais 

plásticos e resinados, a OSHA autuou a empresa pela não utilização de ferramentas não 

faiscantes em áreas classificadas. Segundo o relatório, a não conformidade foi em relação 

à Seção 5 (a) (1) da Occupational Safety and Health Act de 1970: “O empregador não 

assegurou que a atividade e o local de trabalho estivessem livres de perigos reconhecidos, 

que poderiam causar danos físicos ou morte aos seus empregados”. Os trabalhadores 

foram expostos a riscos de incêndio e explosão associados a trabalhos em dispositivos 

alimentados por gás hidrogênio. Os empregados eram obrigados a realizar serviços 

utilizando ferramentas que produzem faiscamento.(Fonte: registro e autuação OSHA nº 

302920400:2000). 

Neste registro a OSHA estabelece o não atendimento legal por parte da empresa na visão 

de prevenção contra acidentes de trabalho, considerando que a ferramentas ditas não 
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faiscantes são uma barreira de proteção para a ocorrência de acidentes. Segundo o 

relatório da OSHA a não conformidade foi em relação ao não atendimento da seção 5 (a) 

(1) da Occupational Safety and Health Act de 1970: “O empregador não assegurou que a 

atividade e o local de trabalho estivessem livres de perigos reconhecidos, que poderiam 

causar danos físicos ou morte aos seus empregados”. Os funcionários foram expostos a 

risco de incêndio e explosão por ignição de gás hidrogênio durante o enchimento de 

cilindros de armazenamento de hidrogênio na Unidade 5 da empresa “Rio AEP 

Muskingum Plant”. Precauções não foram tomadas para evitar a ignição. Não foram 

fornecidas ferramentas (“chave de grifo”) de materiais não faiscantes para abrir a válvula 

principal do tubo de enchimento de hidrogênio e... Um método viável e aceitável de 

redução seria remover todas as potenciais fontes de ignição durante a transferência de gás 

de hidrogênio a partir dos tubos de enchimento para os cilindros de armazenamento do 

cliente, incluindo: 1. Utilização de ferramentas que não produzam faíscas durante os 

trabalhos em ambientes com gás hidrogênio e...” (Fonte: registro nº 309178523:2007). 

Este registro  demonstra que as inspeções da OSHA quanto ao atendimento legal na visão 

de prevenção levam em consideração não só a operação mas também a área onde esta é 

desenvolvida, no caso utilização de ferramentas diretamente relacionada as atividades 

desenvolvidas em áreas classificadas. Este registro ocorreu em uma indústria de materiais 

plásticos e resinados. A OSHA durante uma inspeção multou a empresa pela não 

utilização de ferramentas não faiscantes em áreas classificadas. Segundo o relatório 

“procedimentos técnicos estavam sendo desenvolvidos utilizando uma ferramenta T-

Wrench (chave T) que não era de material não faiscante para aparafusar e desaparafusar a 

tampa de visita em um vaso de reação e nas tampas de visita dos tanques de mistura. Este 

processo expôs o técnico e outros funcionários a risco de fogo e explosão, pois existe o 

potencial desta ferramenta produzir faiscamento durante sua utilização, podendo causar a 

ignição dos vapores inflamáveis presentes no vaso de reação durante o processo de 

carregamento.” (Fonte: registro de autuação OSHA nº 313523375:2009). 

Como outro exemplo do relação entre a utilização de ferramentas  e de áreas classificadas 

temos o acidente ocorrido em 2009, quando durante uma investigação de acidente em 

uma indústria de adesivos, a OSHA autuou a empresa por não conformidade em relação a 

seção 5 (a) (1) da Occupational Safety and Health Act de 1970: “O empregador não 

assegurou que a atividade e o local de trabalho estivessem livres de perigos reconhecidos, 
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que poderiam causar danos físicos ou morte aos seus empregados”. A empresa não 

utilizava ferramentas não faiscantes em áreas classificadas. Condições da área de mistura: 

os funcionários foram expostos a risco de incêndio e explosão devido à descarga de 

energia estática, que causou a ignição do conteúdo de um recipiente de mistura contendo 

heptano, um líquido inflamável classificado como produto da Class I e Group B. Entre 

outros métodos, os meios viáveis e aceitáveis de redução do risco seriam: a) implementar 

a utilização de ferramentas não faiscantes; b) garantir a ligação adequada à terra de todo o 

sistema c) cumprir com as diretrizes delineadas no National Fire Protection Association 

(NFPA) 77 - Práticas Recomendadas sobre Eletricidade Estática”. (Fonte: registro de 

autuação OSHA nº 313996118:2009). 

 
 

1.3. QUESTÃO A SER RESPONDIDA 

 
Esta tese busca resposta para a seguinte pergunta: 

Qual o real risco e que parâmetros devem ser observados na aplicação de 

ferramentas mecânicas manuais a serem utilizadas em áreas classificadas dentro de 

ambientes industriais da indústria do óleo e gás? 

 
 
1.4. OBJETIVOS 

 

• Avaliar e verificar, através de estudos teóricos, análises estatísticas e ensaios de 

laboratório os riscos das ferramentas mecânicas manuais produzirem energia 

suficiente para causar a ignição de gases e vapores, em ambientes simulados, com 

risco de atmosferas explosivas (área classificada) da indústria do óleo e gás. 

• Com base nos resultados obtidos, analisar criticamente as diferenças existentes 

entre os conceitos estabelecidos pela normalização americana API RP 2112 e a 

normalização internacional IEC/ISO 80079-36. Desta forma, conseguir demonstrar 

qual destas normas apresentam resultados que se aproximam da realidade nos 

ambientes industriais da indústria de óleo e gás; 
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1.5. RELEVÂNCIA 

 
 

O resultado deste trabalho permitirá ampliar o conhecimento dos fenômenos relacionados 

às energias liberadas, durante a fricção e impacto, especificamente para o segmento da 

indústria do petróleo e gás.  

 

Gerar contribuição científica para subsidiar profissionais e decisores que atuam em 

ambientes de atmosferas explosivas e áreas classificadas na indústria, apresenta uma 

evolução e potencial de embassamento para a revisão de normas utilizadas pelo segmento 

industrial; 

 

Estes conhecimentos podem aumentar a segurança de instalações industriais, evitando 

custos desnecessários. Sendo um programa prevencionista, contribuirá para a 

minimização de perdas geradas por eventos não desejados proveniente das atividades 

executadas em áreas com atmosferas explosivas devido à utilização de equipamentos 

mecânicos.  

 

Atender também à legislação pertinente sobre o assunto, especialmente quanto à 

necessidade de conhecer os riscos das instalações industriais e proteger o trabalhador, 

preconizados pelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e 

Portarias Inmetro.  

 

Subsidiar as agências reguladoras e organismos do governo que auditam e fiscalizam os 

ambientes industriais da indústria do petróleo e gás. 

 

Subsidiar os profissionais, que atuam em ambientes de área classificada da indústria de 

óleo e gás, com orientações quanto às condições de segurança operacional de ferramentas 

manuais metálicas, de forma a manter nas suas atividades diárias o padrão de segurança e 

meio ambiente. 

 

Desta forma, objetiva diminuir os riscos inerentes ao negócio, que coloquem em perigo a 

segurança das pessoas, o meio ambiente, o patrimônio e a imagem da empresa. 
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1.6. REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

As duas principais vertentes de pensamento quanto ao risco potencial das ferramentas 

mecânicas manuais na qual o estudo se baseou foram: 

 

1. Vertente norte americano: utilizou uma longa prática estabelecida desde os idos 

dos anos 30, perpassando por estudos de laboratório desenvolvidos pelo 

Underwriters Laboratories Inc, em Chicago/USA, sob o patrocínio do American 

Petroleum Comittee on Accident Prevetion and Fire Protection. Foi e concluída 

com a publicação do documento API 2214, de 03 de fevereiro de 1956, 

denominado “Sparks from Hand Tools”, que foi aprovado para publicação pelo 

Safety Comittee of the Board Directors. Esta vertente de pensamento foi 

respaldada por pesquisas desenvolvidas posteriormente por outras organizações 

americanas tais como o U.S. Department of the Navy e NFPA. 

Devido aos estudos relacionados a esta temática terem sido realizados em época 

em que as refinarias de petróleo iniciavam os processos de utilização de 

hidrogênio, além de não disporem de tecnologia para uma avaliação mais 

criteriosa, este trabalho pode agregar valor a esta vertente atualizando os estudos e 

incluindo novos conhecimentos. Questões cruciais tais como os reais riscos destas 

ferramentas nas atividades em ambientes de da indústria do petróleo e gás, 

especialmente quanto ao hidrogênio e ensaios com controle mais adequado de 

parâmetros.   

2. Vertente internacional: utilizou uma longa experiência europeia em minas de 

carvão e especialistas deste segmento, consolidada em normas européias (EN) e 

nos estudos e ensaios financiados pela empresas européias. São particípides desta 

vertente de pensamento organizações tais como a International Electrothecnical 

Committee (IEC), Engineering Comittee of the Petroleum Intitute (IP-UK), 

International Chamber Of Shipping (ICS), The Oil Companies International 

Marine Forum (OCIMF) e International Association Of Ports And Harbors 

(IAPH). 

Este trabalho pode agregar novos conhecimentos e embassamento para as normas 

em elaboração pela ISO/IEC. 
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1.7. JUSTIFICATIVA DESTE TRABALHO DE PESQUISA 

 

O Fire Research Board Committee on Industrial Fires and Explosion do Institute of 

Petroleum emitiu a seus associados um alerta em 2010 para que 

 

“A menos que... evidências sejam obtidas para demonstrar que o impacto de 
ferramentas manuais de aço são seguras, é recomendado a utilização de 
ferramentas não faiscantes nas situações onde atmosferas explosivas sejam 
inevitáveis.”  

 

Os métodos de ensaios utilizados pelas diversas organizações que trataram esta temática 

não buscavam reproduzir a ação humana gerando o impacto com ferramentas manuais e 

portanto podem ser muito conservativos. Nem toda a energia liberada no impacto é 

transformada em energia elétrica. Ao decompor as forças geradas pelo impacto a 

influência de certos parâmetros, tais como vibração e deformação, são responsáveis por 

significativa aprcela de energia transformada. 

Este dispositivo de ensaio possui como ineditismo a diferenciação em relação a outros 

métodos utilizados anteriormente, podendo desta forma produzir resultados maisa 

próximos de uma atividade real desenvolvida pelo trabalhador.  

Assim sendo, mesmo após tantos anos de pesquisa é necessário verificar se a American 

Petroleum Institute (API) está correta ou se é a International Electrotechnical Comission 

(IEC). 

 

Desta forma as empresas do segmento de óleo e gás poderão desenvolver suas atividades 

em segurança, diminuindo os riscos inerentes ao negócio, que coloquem em perigo a 

segurança das pessoas, o patrimônio e a imagem da empresa. 
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1.8. DELIMITAÇÕES DE ESCOPO 

 

Este projeto de pesquisa não pretende discutir: 

1. Os equipamentos elétricos e seus acessórios: quanto a sua forma construtiva, 

métodos de proteção, tipos de proteção, ensaios normativos, nível de proteção do 

equipamento, aplicações, riscos e limitações para aplicação em atmosferas 

explosivas; 

2. Características físico-químicas de misturas inflamáveis; 

3. Falhas humanas ou trabalhos abaixo de um padrão de segurança no 

desenvolvimento de atividades industriais envolvendo ferramentas e 

equipamentos; 

4. Parâmetros das propriedades físico-químicas, tais como: ponto de fulgor, faixa de 

inflamabilidade, energia mínima de ignição e densidade; 

5. Análises relacionadas a efeitos de umidade, variações de temperatura ambiente 

fora da faixa de (0 a 40) °C e pressão atmosférica do nível do mar, além dos 

efeitos de: agentes químicos, vibração, ventilação, aplicação de barreiras ou 

outras formas de proteção do equipamento em relação a atmosferas explosivas; 

6. Equipamentos utilizados em outros ambientes de trabalho que não o da indústria 

do óleo e gás; 

7. Assuntos correlacionados à mineração subterrânea; 

8. Diferenças entre os procedimentos e normas de ensaios americanos e 

internacionais; e 

9. Aderência ou adequação da legislação brasileira aos conceitos de outras 

legislações estrangeiras, transnacionais ou internacionais. 
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CAPÍTULO II 
 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 
2.1. HISTÓRICO 

 

Em 1913 é realizado o anúncio do sucesso do Dr. Willian M. Burton na aplicação do 

método de craqueamento do petróleo (PURDY, 1958). 

Durante os anos 20, estudos científicos sobre as fontes de ignição por fricção foram 

conduzidos em vários países, especialmente no Reino Unido, pela Safety in Mines 

Research Board, e na Alemanha. Desde os primeiros resultados era reconhecido que 

existiam três formas principais de ignição por fricção: impacto contra rochas, como as 

causadas por uma ferramenta de corte (picareta) durante mineração; rocha contra rocha, 

como ocorre em queda de rochas; e metal contra metal, como em um equipamento 

mecânico (PHILLIPS, 1996). 

Em 1921, C.P. Dubbs, um funcionário da Universal Oil Products Company, desenvolveu 

um processo de craqueamento térmico, que operava na faixa de 400° C a 460 °C, e era 

conhecido como o “Processo Dubbs”. Esta forma de craqueamento foi amplamente 

utilizada por muitas refinarias até o início dos anos 40 (PURDY, 1958). 

No final dos anos 20, buscando descobrir as causas de incêndios ocorridos na indústria de 

mineração, é publicado o artigo denominado “Gases and Vapors – Review is Ignition of 

Flammable Gases and Vapors by Friction and Impact”, por F. Powell. Conforme consta 

na norma API 2214 (1956), ele relata o trabalho realizado nas investigações com mais de 

82 acidentes, porém somente algumas das referências envolviam ferramentas manuais e o 

autor evitou tirar qualquer conclusão sobre o assunto. 

Já nos idos de 1930, os engenheiros de proteção contra incêndio da indústria do petróleo 

começaram a questionar a justificativa para recomendar a utilização de ferramentas não 

ferrosas especiais, em lugar de ferramentas comuns de aço nas operações na indústria de 

petróleo. Os engenheiros assinalavam que, embora haja numerosas chances para a 

produção de faíscas quando do contato violento de objetos de aço contra outros objetos 
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de aço, os casos de incêndio atribuíveis a tais causas podiam ser consideradas 

desprezíveis (JORDÃO, 2002). 

A indústria do petróleo no Brasil inicia-se em 27 de janeiro de 1939, com a descoberta do 

primeiro campo de petróleo, na região de Lobato, Bahia, próximo a Salvador. 

Um estudo apresentado ao Group Session on Fire Protection na reunião anual do 

American Petroleum Institute (API), em 1941, descrevia uma série de ensaios realizados 

durantes os 15 anos anteriores. Os resultados demonstravam ser muito improvável que a 

ignição de vapores de petróleo pudesse ser causada por faíscas produzidas pelo contato de 

aço com aço, com roda abrasiva, ou mesmo com um equipamento mecanizado. A 

natureza das faíscas foi amplamente discutida. A conclusão foi que qualquer material de 

maior dureza que o aço, mesmo material considerado como não faiscante, poderia 

produzir faíscas ao se chocar contra este. Desta forma concluíram que a insistência na 

utilização de ferramentas especiais denominadas como “ferramentas não faiscantes” gera 

um falso senso de segurança, em detrimento de outras medidas mais importantes de 

proteção de segurança contra incêndio. Complementaram que regras abrangentes 

cobrindo a utilização de tais ferramentas não eram recomendáveis e eram contra o melhor 

interesse da indústria do óleo e gás. 

Em 1945 é realizado pela Shell o processo, em pequena escala, de hidrodessulferização 

(tratamento catalítico de naftas) e em 1950, o processo de hidrorefino com a utilização de 

hidrogênio (H2) para reforma catalítica, com o objetivo de aumentar o número de octanas 

da gasolina através da redução do enxofre, nitrogênio e oxigênio. É o início da aplicação 

dos processos de hidrogenação e isomerização. 

A utilização de ferramentas não faiscantes não era universal em toda a indústria até 1941, 

mas em seguida à apresentação do artigo do Group Session on Fire Protection, muitas 

empresas começaram um programa para eliminar gradativamente a utilização das 

ferramentas especiais. Entretanto, algumas empresas associadas à API acreditavam que 

pesquisas adicionais eram necessárias para a obtenção de um parecer definitivo e que 

deveria ser realizado por uma instituição independente. Em 1948 já tinham sido obtidas 

as verbas necessárias e contrataram em 1950 a realização de uma série de ensaios no 

Underwriters Laboratories Inc, em Chicago, sob o patrocínio do American Petroleum 

Comittee on Accident Prevention and Fire Protection. Nos três anos seguintes, pouco foi 
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realizado além de confirmar as conclusões prévias de que mesmo com aparelhos 

mecânicos operando a altas velocidades e com elevada pressão de contato, é 

extremamente difícil produzir faiscamento capazes de incendiar os vapores do petróleo. 

Não foram desenvolvidos meios para correlacionar os resultados desses ensaios com as 

propriedades de faiscamento produzidos com a utilização de ferramentas manuais 

comum. Assim, foi decidido encerrar o contrato, conforme a API RP 2214 (2004). 

O processo de industrialização do Brasil, em especial na indústria do petróleo, inicia-se 

em 1950, com a inauguração da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), em Mataripe, 

Bahia, foi inaugurada com capacidade de produção de 400 m³/dia. Esta refinaria foi 

construída pelo Conselho Nacional de Petróleo (CNP), constituído em 1939. Em 1953, 

com a criação da PETROBRAS, esta passa a ser sua primeira refinaria.  

Da mesma forma que a indústria do petróleo, a indústria de mineração de carvão 

apresentava preocupação quanto à capacidade de ignição de uma atmosfera explosiva 

devido ao faiscamento por fricção. 

Em 1955 o U.S. Bureau of Mines emitiu o documento IC 7727 – Frictional Ignition of 

Gas by Mining Machine, segundo informação da norma API RP 2214 (2004). Este 

documento relata experiências de incêndios, nos EUA e Europa, discutindo investigações 

que demonstravam que era possível causar a ignição com certas concentrações e formas 

de abrasão e impacto. Assim sendo, foram sugeridas vinte e três medidas preventivas de 

proteção, porém nenhuma das quais envolvia quaisquer restrições quanto ao material a 

serem utilizadas pelas ferramentas manuais. 

O American Petróleum Comittee on Accident Prevetion and Fire Protection fez uma 

revisão da pesquisa realizada Underwriters Laboratories Inc e da experiência da indústria 

do petróleo sobre o tema e propôs a preparação do documento “Sparks from Hand 

Tools”, que foi aprovado para publicação pelo Safety Comittee of the Board Directors. 

Estes estudos foram consolidados no documento API 2214, de 03 de fevereiro de 1956. 

O U.S. Departament of Commerce, através do Office of Technical Services emitiu em 

1957 o documento PB 131131, denominado “Sparking Characteristics and Safety 

Hazards of Metallic Materials”. Foi uma reimpressão do relatório técnico da Marinha 

dos EUA, denominado U.S. Department of the Navy №. NGF – T-1-57 
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NAVORD Report 5205, de abril de 1957. Neste relatório são analisados documentos e 

alguns trabalhos experimentais que conduziram a conclusão de que nenhum benefício é 

conseguido com a utilização de materiais que produzem pouco faiscamento, em lugar de 

aço, em ferramentas manuais com o fim de prevenir a ignição de atmosferas explosivas. 

Durante as décadas de 1940 e 1950 ocorreram explosões de minas de carvão na Europa, 

que foram atribuídas à utilização de ligas de alumínio ou magnésio. Em alguns dos casos 

relatados foram observados que superfícies metálicas oxidadas foram inicialmente 

contaminadas com alumínio antes de serem submetidas à fricção por esmerilhamento sob 

altas pressões de contato. Em outros casos, acreditava-se que a partes de alumínio 

tivessem sido impactadas por golpe de marreta ou picareta (BAILEY, 1959). Estas 

observações levaram a ensaios experimentais conduzidos por diversos pesquisadores, tais 

como Schultze-Rhonhof, Titman, Brenner, Balek, Nagy e Era (PHILLIPS, 1996). Foram 

conduzidos experimentos de queda de pesos onde amostras de ligas eram submetidas a 

quedas em pratos de aço inclinados e enferrujados. Em algumas das condições de ensaio 

ocorreram faiscamentos de alta intensidade e que também causaram ignições. 

(MARGERSON et al., 1953). 

O Institute of Petroleum começou a considerar a importância do faiscamento de 

ferramentas manuais como uma fonte de ignição no início da década de 60, quando 

enviou esta preocupação ao Comittee on Industrial Fires and Explosion of the Fire 

Research Board para estudos. Segundo a API (2004) os estudos foram realizados entre os 

anos de 1961 e 1963. O artigo intitulado “The Relative Hazards in the Use of Ferrous and 

non Sparking Tools in the Petroleum Industry”, de H.G.Riddlestone e A. Bartes, 

publicado em 1965, incluía uma revisão abrangente das informações publicadas, mas o 

estudo não continha qualquer nova evidência experimental. Uma nota introdutória, 

preparada pelo Engineering Comittee of the Petroleum Institute, indicava que trabalhos 

experimentais adicionais não eram necessários. Aceitavam a conclusão de que 

ferramentas de materiais não faiscantes não reduzem significativamente o risco de 

ignição de vapores do petróleo por faíscas, devido à força de fricção, em comparação aos 

advindos de ferramentas de materiais ferrosos. No entanto, os membros do Institute of 

Petroleum foram advertidos para não considerarem essa conclusão como aplicável a 

gases mais facilmente incendiáveis do que os vapores do petróleo. Isto não deveria servir 

como desculpa para não assegurar a ausência de concentrações perigosas de gases ou 
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vapores inflamáveis, ou para não tomar outras precauções quando da realização de 

trabalhos mecânicos. 

Em 1968, inicia-se a produção offshore no Brasil, com a entrada em operação, cinco anos 

após sua descoberta, do campo de Guaricema, Sergipe. 

No final dos anos 60 e durante os anos 70 foram descobertos grandes campos de 

exploração de petróleo no Mar do Norte, situados entre a Inglaterra e a França. Era 

reconhecido que explosões de gases e vapores poderiam constituir um perigo nas 

operações de perfuração e produção do Mar do Norte e que os conhecimentos sobre 

explosões nos ambientes industriais eram limitados. 

Através da Lei no. 5.966, de 11 de dezembro de 1973, foi criado o SINMETRO (Sistema 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Formado pelo 

CONMETRO (Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), 

órgão responsável pelo estabelecimento da política e diretrizes que devem ser adotadas 

no país, com relação à Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e pelo Inmetro 

(Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade Industrial e Tecnologia), responsável pela 

execução de parte desta política. 

As décadas de 70 e 80 foram marcadas por acidentes industriais de grande magnitude, 

tais como: Beek (Holanda, 1975), Flixborough (Inglaterra, 1974), Seveso (Itália, 1976), 

San Juanico (México, 1984), Cubatão (Brasil, 1984), Bhopal (Índia, 1984), Basel 

(Suíça, 1986), Pasadena (USA, 1986) e Chernobyl (Ucrânia, 1986), que provocaram 

mudanças nas normas e procedimentos industriais e uma preocupação crescente com a 

segurança dos processos industriais.  

A Índia, o Brasil e o México são os países onde ocorreram os piores acidentes químicos 

nos anos 80 e são, junto com a China, os que possuem a maior quantidade de acidentes 

químicos, com cinco ou mais mortes por acidente, no período compreendido entre 1945 e 

1991 (SOUZA PORTO et al.,1996). 

Após o acidente de Flixborough, Inglaterra, em 1974, nas instalações da empresa Du 

Pont, envolvendo o produto ciclohexano utilizado nas indústrias de náilon, foi iniciado 

um trabalho de revisão das normas internas de instalações elétricas em relação a 

atmosferas explosivas. O estudo visava determinar se as normas existentes atendiam 



 

18 
 

adequadamente à classificação de áreas e as fontes de ignição elétrica que se situam 

dentro destas áreas, e principalmente, aquelas fontes de ignição elétrica que estão fora, 

porém muito próximas de áreas classificadas consideradas como de alto risco 

(WOODS, 1998). 

No final dos anos da década de 70 foram iniciadas as pesquisas sobre o comportamento 

das explosões de gases, como parte do programa "Sikkerhet På Sokkelen" realizado pela 

“Chr. Michelsen Institute of Science and Technology (CMI-DST)” 

(BJERKETVEDT et al., 2012). 

Na década de 80, foram instaladas as primeiras plataformas de exploração de petróleo da 

bacia de Campos, litoral norte do Estado do Rio de Janeiro, sendo que a primeira 

plataforma fixa foi instalada em 1983, no campo de Namorado. Assim sendo, muitos 

projetos de proteção de equipamentos elétricos começaram a ser desenvolvidos e 

aplicados, de forma a tentar adequar os mesmos às necessidades dos novos ambientes 

gerados por estes projetos. Estes projetos eram desenvolvidos com base nas normas 

americanas, em especial as da API e as da NEC.  

Na década de 80, o subcomitê da ABNT denominado Comitê Brasileiro n° 3 (COBEI – 

Comite Brasileiro de Eletricidade e Instrumentação - CB 03) instituiu o subcomitê 03:31 

(equipamentos e instalações elétricas em atmosferas explosivas), com a finalidade de 

elaborar e manter atualizadas as normas brasileiras sobre o assunto. Com os acordos 

internacionais de padronização assinados pelo Brasil, esta comissão recebeu a orientação 

de produzir as normas brasileiras em conformidade com os textos da IEC. 

O contato com as normas IEC mudou os conceitos que eram aplicados no Brasil 

produzindo uma significativa evolução tecnológica. Estas normas possuíam uma forte 

influência da tecnologia européia, em especial da tecnologia alemã, o que gerou 

mudanças nos métodos de proteção dos equipamentos, na classificação de áreas e na 

maneira de executar as instalações elétricas. 

Foi observado e demonstrado que a fricção de um dado material depende também do 

sistema de ensaio. Amostras idênticas de um mesmo material foram distribuídas por 

diferentes laboratórios para medir a fricção em determinadas condições. Utilizando 
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diferentes sistemas de medição cada laboratório informou um valor diferente da fricção 

(MADAKSON, 1983). 

Em 1984 a “US Air Force Office of Science Research” desenvolveu uma pesquisa através 

da empresa “The Computational Mechanics Company Inc.”, denominada “Models and 

computational methods for dynamic friction phenomena”. O contato e atrito dos corpos 

sólidos, que para muitos deve parecer notável que um evento tão comum, tão intrínseco à 

mecânica da vida cotidiana, de importante aplicação em uma infinidade de aplicações da 

mecânica a problemas de engenharia, e tantas vezes objeto de investigação experimental, 

não foi satisfatoriamente representado por um sólido modelo contínuo até aquele 

momento (ODEN et al., 1984). 

Trueman em 1985 e Mcvey em 1987 revisam as pesquisas realizadas durante os anos 70 e 

os resultados foram incorporados nos seus estudos. Eles observam o problema na visão 

específica da utilização crescente de máquinas nas minas de carvão da África do Sul. Era 

necessário que os engenheiros de mineração deste país entendessem as causas de ignição 

e métodos de redução da frequência destas ocorrências (PHILLIPS, 1996). 

No período entre 1980 e 1990, a Chr. Michelsen Institute of Science and Technology 

estabeleceu dois grandes projetos de pesquisa sobre explosões de gases, buscando 

fornecer novos entendimentos na dispersão e explosões de gases nos ambientes 

industriais (BJERKETVEDT et al., 2012). O objetivo primário do trabalho era gerar 

conhecimento e ferramentas para minimizar os efeitos de uma explosão acidental. O 

trabalho combinou trabalhos experimentais em pequena e grande escala com o 

desenvolvimento de normas avançadas sobre a dinâmica dos fluidos. Foram realizados, 

entre os anos de 1980 e 1986, estudos sobre o desenvolvimento de pressões devido à 

aceleração de chamas por turbulências geradas por obstáculos.  Este mecanismo foi 

identificado como sendo a principal causa das explosões ocorridas em geometrias 

complexas normalmente encontradas em plataformas offshore. Diferentes gases e fontes 

de ignição foram estudados, assim como as posições de ignição e arranjos de ventilação. 

Os maiores esforços de pesquisa do Health and Safety Executive Laboraty foram 

completados no final dos anos 80 e Powell, que tinha feito uma contribuição significativa 

para o programa, segundo PHILLIPS (1996), completou seus estudos e publicou dois 
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artigos definitivos sobre os temas: ignição por máquinas de corte por impacto e ignição 

durante desmoronamento de teto de minas. 

Através da Portaria Inmetro n° 164 de 1991, torna obrigatório que todos os equipamentos 

elétricos ou eletrônicos utilizados em atmosferas explosivas, das indústrias que 

processam, manuseiam ou armazenam produtos inflamáveis, estão sujeitos à certificação 

compulsória. Várias outras portarias se sucederam após essa primeira com o fim de: 

ajustar a legislação às mudanças organizacionais que impactaram o Sistema Brasileiro de 

Certificação; medidas para viabilizar o mercado consumidor; e principalmente 

considerando os casos especiais que não estavam previstos nas portarias anteriores. 

Mesmo com a padronização e melhores práticas de trabalho os acidentes na indústria do 

óleo e gás ainda ocorrem. Em 1991 uma plataforma offshore na costa brasileira teve uma 

sequência de eventos que culminou com uma violenta explosão relacionada a utilização 

de um equipamento elétrico portátil, uma lanterna, que causou a morte de um trabalhador 

e ferimentos em mais sete outros trabalhadores. 

O instituto de pesquisa Christian Michelsen Research's (CMR) desenvolveu entre os anos 

de 1990 e 1992 o programa denominado “Gas Safety Programme 1990-1992-GSP 90-

92”. Os participantes do programa foram: BP Norway Limited U.A., Bundesministerium 

für Forschung und Technologie, Conoco Norway Inc., Elf Petroleum Norge A/S, Esso 

Norge A/S, Gaz de France, Health and Safety Executive, Mobil Exploration Norway Inc., 

Norsk Hydro, Norwegian Petroleum Directorate, N.V. Nederlandse Gasunie, Phillips 

Petroleum Company Norway and Statoil. 

Em 1994 foi publicada a Directiva ATEX 94/9/CE (a sigla ATEX deriva do título em 

francês da diretriz 94/9/CE: Appareils destinés à être utilisés em ATmosphères 

EXplosives), que descreve quais são as proteções dos equipamentos e em que condições 

do ambiente de trabalho são permitidas uma mistura inflamável. Antes desta Directiva a 

certificação dos equipamentos destinados à aplicação em atmosferas explosivas era 

somente dedicada a equipamentos elétricos. Após esta publicação, as fontes de energia 

não elétricas também necessitam ser avaliadas antes que um equipamento seja 

comercializado no Mercado Comum Europeu, tais como bombas, acopladores, 

engrenagens etc. 



 

21 
 

A Comunidade Européia emitiu no ano 2000 a Diretiva 1999/92/EC do Parlamento 

Europeu que estabelecia os requisitos mínimos para a proteção, segurança e saúde dos 

trabalhadores expostos ao risco de atmosferas explosivas. 

Entre janeiro de 2001 e maio de 2005 a Comunidade Européia desenvolveu um projeto 

denominado MECHEX (Mechanical Ignition Hazards in Potentially Explosive Gas and 

Dust Atmospheres), no laboratório francês INERIS, para obter uma avaliação quanto ao 

risco de ignição mecânica (Ignition Hazard Assessments) e poder aplicar nas normas 

européias (EN). Este projeto buscava desenvolver o conhecimento dos riscos associados a 

estes equipamentos, através de dois projetos de pesquisa: características de faiscamento e 

pontos quentes produzidos por impacto, fricção ou esmerilhamento e medi-los. Foram 

utilizadas fontes simuladas de ignição com as mesmas características daquelas 

encontradas no meio industrial para medir a sensibilidade de um ambiente de atmosferas 

explosivas à ignição e caracterizá-las com o objetivo de padronizar a ignitabilidade das 

substâncias explosivas. Os resultados dos dois projetos deste programa experimental 

foram combinados com o propósito de categorizar os equipamentos para utilização em 

atmosferas explosivas com base no tipo das fontes de ignição mecânica esperadas de 

aparecer em um projeto específico, no método de operação e no ambiente capaz de sofrer 

a ignição. Desta forma, o processo de degradação da energia mecânica em aquecimento 

durante a fricção e impacto foi estudada. 

O American Petroleum Institute (API) emitiu em julho de 2004, a quarta edição do 

documento API RP 2214 – “Sparks Ignition Properties of Hand Tools”, onde conclui 

que nada essencialmente novo foi aprendido desde a publicação do primeiro documento, 

em 1956. Complementa que publicações recentes tais como a NFPA’s Fire Protection 

Handbook, reportam as mesmas conclusões descritas há 40 anos. Faiscamentos 

produzidos por impacto violento entre alguns materiais, incluindo os metais comumente 

denominados como não faiscantes, podem de fato, causar a ignição de gases e vapores se 

for gerada energia suficiente Contudo, tais condições são raras de ocorrerem nas 

operações utilizando ferramentas manuais. Os registros sobre incêndios das companhias 

que nunca utilizaram, ou que cessaram de utilizar, as ferramentas denominadas não 

faiscantes confirmam amplamente a posição do Safety Committee of API’s Board of 

Directors de 1956. 
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É bem conhecido, há mais de um século, que as poeiras combustíveis suspensas no ar são 

responsáveis por parte das explosões, porém, para as explosões de gases e vapores 

inflamáveis o conhecimento disponível e as práticas parecem ainda conter uma 

significante parte de empirismo (PROUST et al., 2006). 

A posição emitida pelo International Safety Guide for Oil Tankers & Terminals 

(ISGOTT), em sua quinta edição (2008), cita em seu item 4.5.2 “ Ferramentas Manuais”, 

que a utilização de ferramentas manuais, tais como picadeiras e raspadeiras de aço para 

preparação e manutenção, pode ser autorizada sem a Permissão de Trabalho a Quente. 

Sua utilização deve, no entanto, estar restrita a área do convés e instalações não 

conectadas ao sistema de carga. A área de trabalho deve estar desgaseificada e limpa de 

materiais combustíveis. O navio não deve estar executando operações de carga, lastro, 

abastecimento, limpeza de tanques, purga ou inertização. As ferramentas feitas de metal 

não ferrosas, também denominadas como “ferramentas não faiscantes”, apresentam 

apenas uma menor probabilidade para a geração de uma centelha ignitiva. Devido à 

dureza relativamente menor dos metais não ferrosos não são tão eficientes quanto às suas 

equivalentes feitas de materiais ferrosos. Partículas de areia, concreto e outras substâncias 

pétreas podem ficar incrustadas na superfície operante ou no gume da ferramenta que, 

com o impacto contra metais ferrosos ou outros metais de maior dureza, podem produzir 

faiscamentos. A utilização de ferramentas de metais não ferrosos, portanto, não é 

recomendada. Esta situação equivaleria ao funcionamento de uma pedra de isqueiro. 

Na reunião geral dos Comitês Técnicos № 31 – Equipamentos para atmosferas explosivas 

da IEC (International Electrotechnical Commission - Technical Comittee no. 31: 

equipment for explosive atmospheres), realizado na cidade de Kuala Lumpur, Malásia, 

em novembro de 2007, foi aceito a criação de uma subcomissão de estudos (SC 31M) e, 

através do documento 31M/3/INF, foram geradas as propostas de prioridades para o seu 

trabalho, com base na existência de padrões europeus (preparados pela comissão da 

normalização européia CEN/TC 305 - “Potentially explosive atmospheres - Explosion 

prevention and protection). A lista de trabalhos a serem realizados incluía vários padrões 

com prioridade secundária. Entre estes, as séries da normalização européia EN 13463 

(equipamento não elétrico para atmosferas explosivas). A norma EN 13463-1(2008) foi 

escolhida para ser a base para a avaliação do risco de ignição de equipamentos não 

elétricos.  
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A IEC, em 08 de agosto de 2008, emitiu o documento 31M/14/DC na qual propõe a seus 

países membros a criação do subcomitê IEC SC 31M. Em seu texto é descrito que, com 

base na norma européia EN 13463-1(2008), a avaliação do risco é fundamental e é 

necessário conhecer as potenciais fontes de ignição geradas por equipamentos mecânicos 

e sob quais condições elas podem ocorrer. A avaliação do risco de ignição pode ser útil 

na decisão de combinar a prevenção e as características de proteção necessárias. Assim 

sendo, foram propostos que um conjunto de normas fosse elaborado para equipamentos 

não elétricos e seus componentes. Estas normas irão especificar os métodos básicos e 

exigências para projeto, construção, ensaio e marcação de equipamentos não elétricos 

para aplicação em atmosferas explosivas de gás, vapor, névoa ou poeiras. Tais atmosferas 

podem existir dentro do equipamento. Além disso, o ambiente circundante também pode 

penetrar no equipamento devido à respiração natural produzida como resultado de 

flutuações na pressão operacional ou temperatura interna do equipamento. A proposta de 

criação deste comitê técnico foi aprovada na reunião anual seguinte. 

Na reunião geral dos Comitês Técnicos n° 31 da IEC – equipamentos para atmosferas 

explosivas, realizada em outubro de 2008, na cidade de São Paulo, Brasil, estiveram 

presentes 63 delegados, representantes de 22 Comitês Nacionais de Normalização. Este 

Subcomitê SC 31M do TC-31 da IEC, representa uma “joint venture” entre as 

organizações da ISO e da IEC, em prol da normalização técnica internacional. O SC-31M 

irá elaborar normas com numeração na série IEC 80079 e será denominado 

“Equipamentos não elétricos e sistemas de proteção para atmosferas explosivas”. Para as 

finalidades deste subcomitê SC-31M, o termo “equipamentos não elétricos” é definido 

como equipamentos que podem atingir sua função pretendida mecanicamente, sem a 

utilização de energia elétrica. Nesta reunião foi apresentada a preocupação das normas 

técnicas da Alemanha (DIN) e da Europa (EN) sobre os riscos de explosões causadas por 

equipamentos não elétricos. Foi reportada a ocorrência de explosão na França, em 1906, 

causada por ignição originada por um equipamento não elétrico. Foi apresentada como 

exemplo desta preocupação, a estrutura básica da Norma EN 1710 (Equipment and 

components intended for use in potentially explosive atmospheres in underground mines). 

Foram apresentados vários exemplos de equipamentos mecânicos destinados a utilização 

em minas subterrâneas, tais como máquinas de perfuração, ventiladores, motores a diesel, 

compressores de ar, freios, esteiras rolantes, tratores, brocas, resfriadores e carros de 

transporte de carga e de pessoas. As propostas apresentadas foram com base em normas 
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existentes na Europa no campo da proteção contra explosão não elétrica. Todas estas 

normas foram preparadas pelo CEN TC-305, de forma a fornecer subsídios para as 

Diretivas ATEX (European Directive on Explosion Protection), e são desta forma 

claramente relacionadas com a estrutura da legislação européia. Para as finalidades deste 

subcomitê, o termo “sistemas de proteção” é definido como dispositivos destinados a 

imediatamente evitar explosões ou limitar a efetiva extensão de uma explosão, que são 

outros daqueles componentes do funcionamento do próprio equipamento. O escopo do 

Subcomitê SC 31M consensado nesta reunião foi: preparar e manter normas 

internacionais referentes a equipamentos não elétricos e sistemas de proteção para 

utilização onde exista o risco devido à possibilidade da presença de atmosferas explosivas 

de gases, vapores, névoas ou poeiras combustíveis. 

Em 2010 foi publicada a Portaria Inmetro 179 que trouxe como uma de suas novidades a 

introdução da necessidade de certificação compulsória para equipamentos para aplicação 

em ambientes de poeiras combustíveis. A revisão desta portaria, prevista para 2015, traz a 

compulsoriedade da certificação para equipamentos não elétricos. 

O boletim da IEC de maio de 2013 informa que 164 países utilizam as normas IEC, 

representando mais de 95% da população mundial. Este número continua igual em 2015. 

2.2 ÁREAS CLASSIFICADAS 
 

O processo industrial frequentemente envolve o uso, processamento ou armazenamento 

de materiais inflamáveis. Evidentemente as plantas industriais associadas com estas 

operações necessitam ser dispostas e controladas de modo que estes materiais não se 

inflamem ou causem explosão, gerando danos às pessoas ou a própria planta industrial. 

Deste modo, podem ocorrer em determinados locais a presença de gases, vapores, poeiras 

e fibras inflamáveis que associadas com o ar, em proporções ideais, formam o que é 

denominado atmosferas explosivas. Estas regiões são denomindas de áreas classificadas. 

Do ponto de vista químico, a deflagração, explosão e detonação são reações de diferentes 

velocidades, sendo iniciadas por ignição (GARSIDE, 1995). 

Existem numerosas fontes potenciais de ignição de uma atmosfera explosiva tais como o 

uso não controlado: de chamas abertas, de superfícies quentes do próprio processo, 

faiscamentos, centelhamentos, energia estática, incluindo as geradas por roupas e 
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descargas elétricas. Muitas destas fontes podem ser controladas ou minimizadas através 

de um bom arranjo do processo, gerenciamento e controle. Existe, porém, um problema 

adicional que são os equipamentos elétricos e mecânicos necessários para operar uma 

planta industrial, tais como bombas, ventiladores, luzes, automação e instrumentação, que 

são elas próprias as potenciais fontes de ignição (GARSIDE, 1995). 

É fundamental o conhecimento das peculiaridades de cada ambiente, principalmente, 

quanto ao aspecto da possibilidade da presença de uma atmosfera explosiva para uma 

correta especificação técnica de um equipamento (JORDÃO, 1998). 

A simples presença ou “possibilidade de presença” de materiais inflamáveis ou 

combustíveis não define um local como área classificada (SCHRAM et al., 1993). A 

norma ABNT NBR IEC 60079-10-1 (2009) define em seu escopo que é destinada a ser 

aplicada onde haja o risco de ignição, devido à presença de gás ou vapor inflamável 

misturado com o ar, em condições operacionais normais.  

Áreas classificadas podem ser definidas como: locais, áreas e espaços onde existe a 

possibilidade de explosão pela presença de gases ou vapores inflamáveis, líquidos 

inflamáveis, poeiras combustíveis ou fibras inflamáveis em suspensão 

(SCHRAM et al., 1993).  

Classificar uma área significa elaborar uma planta arquitetônica ou segundo o próprio, 

“um mapa”, com o objetivo principal de identificar o volume de risco dentro do qual é 

provável ocorrer uma mistura inflamável. Com base nesta planta, outras ações terão que 

ser tomadas para aumentar a segurança das instalações (JORDÃO, 2002).  

Na seção “definitions” da API RP 500 é citado que qualquer local onde gases e vapores 

combustíveis estão presentes, ou podem estar presentes, na atmosfera em concentrações 

suficientes para produzir uma mistura inflamável, é um “hazardous (classified) location”.  

Importante ressaltar que a classificação de uma área não é necessária, a menos que, estes 

gases e vapores possam estar presentes no ar em quantidades explosivas ou inflamáveis, 

em condição normal ou anormal de operação. Neste caso, o termo anormal refere-se a 

situações previsíveis e possíveis de ocorrer numa situação de operação, não incluindo 

situações de emergência. 



 

26 
 

Para a norma ABNT NBR IEC 60079-10-1 (2001), áreas classificadas são as regiões 

geradas pelas fontes de risco e classificadas como Zona 0, Zona 1 e Zona 2. 

Nos manuais e normas da NEC, o termo “vapor” é utilizado com o significado de “gases 

e vapores inflamáveis” emitidos de uma superfície de um líquido combustível ou 

inflamável. Esta não é a definição científica1, mas a forma mais comum de expressar este 

termo. Os materiais, segundo o autor, não têm que estar no estado gasoso para uma 

explosão ocorrer. Seu exemplo mais óbvio são as poeiras combustíveis. Líquidos 

inflamáveis pulverizados, mesmo abaixo do seu ponto de fulgor, queimam extremamente 

rápido. As normas IEC utilizam o termo “gás” significando “gases e vapores inflamáveis” 

(SCHRAM, 1993). 

Atmosferas explosivas podem ser formadas quando líquidos inflamáveis são manuseados 

abaixo de seu ponto de fulgor, na forma de neblina ou pulverizados. Certos líquidos 

inflamáveis, normalmente definidos como não perigosos, devem ser tratados como tais, 

quando eles são bombeados ou estão trabalhando sobre pressão e são capazes de produzir 

neblina ou ser pulverizados. Como, por exemplo, na possibilidade de vazamento através 

de um pequeno orifício de uma tubulação ou através de uma falha previsível de flange. 

Neste caso, eles devem ser tratados como um líquido perigoso, gerando uma área 

classificada adequada ao risco.  

Para a norma ABNT NBR IEC 60050-426:2011 a área classificada é definida como área 

na qual uma atmosfera explosiva está presente, ou sua presença é previsível, em 

quantidades tais que necessitem de precauções especiais para projeto, fabricação, 

instalação e utilização de equipamentos elétricos. 

É considerada área classificada, na concepção da Diretiva 1999/92/CE do Parlamento 

Europeu, em sua observação preliminar, item 1, a área na qual pode se formar uma 

atmosfera explosiva em concentrações tais que exijam a adoção de medidas especiais, a 

fim de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores afetados. De forma idêntica, uma 

área em que é improvável a formação de atmosfera explosiva, não exigindo a adoção de 

medidas de prevenção especiais, pode ser considerada como uma área não classificada. A 

mesma Diretiva define que as substâncias inflamáveis ou combustíveis são consideradas 

                                                 
1 Segundo Quagliano (1979), as moléculas que possuem energia cinética acima de certo valor mínimo, que 
depende do líquido considerado, e que são capazes de escapar do estado líquido e passar para o estado 
gasoso, constituem o vapor do líquido, sendo esta uma definição científica. 
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substâncias susceptíveis de formar atmosferas explosivas, exceto se a análise de suas 

características químicas demonstrarem que, em misturas com o ar, nas condições 

ambientes, essas substâncias não sejam capazes de formar uma mistura dentro de faixas 

de inflamabilidade. 

A Directiva 1999/92/CE estabelece que: “A instalação, os equipamentos, os sistemas de 

proteção e respectivos dispositivos de ligação só serão postos em serviço se os 

documentos sobre as proteções contra explosão indicarem que podem ser utilizados com 

segurança na presença de atmosferas explosivas”. Outro ponto importante que a Directiva 

1999/92/CE determina é que as mesmas condições acima citadas devem ser: 

 
“[...] É igualmente aplicável aos equipamentos de trabalho e respectivos 
dispositivos de ligação que não sejam considerados equipamentos ou sistemas 
de proteção na concepção da Directiva 94/9/CE, se a respectiva incorporação 
em uma instalação puder, por si só, originar um risco de explosão. Deverão ser 
tomadas as medidas necessárias para evitar qualquer incompatibilidade entre os 
dispositivos de ligação”.  
 
 

Nas instalações e serviços em eletricidade, segundo a norma regulamentadora nº 10, do 

Ministério do Trabalho e Emprego (NR-10), devem ser observadas no projeto, execução, 

operação, manutenção, reforma e ampliação, as normas técnicas oficiais estabelecidas 

pelos órgãos competentes e, na falta destas, as normas internacionais vigentes, o que está 

em consonância com a preocupação observada na Directiva 1999/92/CE, que determina 

como medida de proteção contra explosões que: 

 
“Deverão ser tomadas todas as medidas necessárias para garantir que o local de 
trabalho, o equipamento de trabalho e os respectivos dispositivos de ligação 
postos à disposição dos trabalhadores foram projetados, fabricados, montados e 
instalados, e serão mantidos e utilizados de forma a minimizar os riscos de 
explosão”. 

 
No Brasil, a NR-01 determina no seu item 1.7, que: 

 
“cabe ao empregador: 
a) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre 
segurança e medicina do trabalho; 
b) elaborar ordens de serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando 
ciência aos empregados; 
c) informar aos trabalhadores: 
sub item I- os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de 
trabalho;”  
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O “Report of the BP US Refineries independent Safety Rewiw Panel”, também 

conhecido como “Baker Panel Report” ou “Relatório Baker”, que é o relatório sobre o 

acidente da refinaria americana da BP em Texas City/USA, cita que a prevenção de 

acidentes de processo necessita de vigilância permanente. O passar dos tempos, sem um 

acidente de processo, não é necessariamente um indicador que tudo está bem e pode 

contribuir para um perigoso e crescente senso de complascência. 

 

2.3. SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS  

 
Em 1986 foi publicada pela IEC a primeira edição da norma “IEC TR 79 Part 20: Data 

for flammable gases and vapours, relating to the use of electrical apparatus”, ainda como 

“ technical report”. 

Segundo a norma ABNT NBR IEC 60079-10-1 (2009) o grupo relacionado a energia do 

gás ou vapor é o Grupo II. Nestes ambientes onde possa estar presente uma atmosfera 

explosiva de gás ou vapor, outra que não minas susceptíveis ao grisú, devem ser 

utilizados equipamentos apropriados para a energia de ignição, estabelecidos em 

subgrupo. Os subgrupos são divididos conforme a natureza da atmosfera explosiva de gás 

ou vapor. 

A classificação deve ser de acordo com o MESG ou o MIC. Para muitos dos gases e 

vapores é suficiente realizar apenas uma determinação do MESG ou do MIC para 

classificar o gás ou o vapor.  

Uma única determinação é adequada quando: 

  Grupo IIA:  MESG > 0,9 mm, ou MIC > 0,9.  

 Grupo IIB:  0,55 mm ≤  MESG ≤  0,9 mm, or 0,5 ≤  MIC ≤  0,8. 

  Grupo IIC:  MESG < 0,55 mm, or MIC < 0,5.  

 
As determinações de ambos (MESG e MIC) são necessárias quando: 

  para IIA: 0,8 ≤ MIC ≤ 0,9 necessita confirmação pelo MESG, 

  para IIB: 0,45 ≤ MIC ≤ 0,5 necessita confirmação pelo MESG, 

  para IIC: 0,5 ≤ MESG ≤ 0,55 necessita confirmação pelo MIC.  
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CAPÍTULO III 

 

FERRAMENTAS MANUAIS COMO FONTE DE IGNIÇÃO 

 

 

3.1 FONTES POTENCIAIS DE IGNIÇÃO DE ATMOSFERAS EXPL OSIVAS NA 

VISÃO DE INSTITUIÇÕES DE PESQUISAS 

 
3.1.1 Factory Mutual (FM) Research Corporation - FM Approval 

 
Foi publicado, em dezembro de 2007, o procedimento operacional denominado 

“Approval Standard for Sparks Resistant Tools”. O seu escopo especifica que este 

procedimento operacional de certificação é aplicado a qualquer ferramenta ou dispositivo, 

cujo objetivo seja atuar na condição de não faiscante. Estes dispositivos podem ser 

manuais ou elétricos, tais como: marreta, chave de parafuso, alicate, aparafusadeira, 

lixadeira ou quaisquer outros. Cita que este procedimento avalia o potencial destas 

ferramentas e dispositivos, ou o material na qual podem ser fabricados, para gerar uma 

faísca visível ou para causar a ignição de materiais inflamáveis em certas condições de 

ensaio de laboratório. Restringe a condição de que não avalia a praticidade ou a 

adequação da finalidade de utilização do dispositivo, porém limita-se a determinação do 

potencial de causar a ignição de materiais quando em operação normal. 

A FM realizou ensaios descritos no Report Job Identification nº IN4A0.AF de acordo com 

os requisitos da Safety Tools Approval Test Procedure – Class 7910, que é utilizado 

como um guia para avaliar ferramentas projetadas para utilização em ambientes onde 

exista o risco de ignição de matérias inflamáveis, poeiras ou vapores, por faiscamento 

mecânico gerados por uso de ferramentas manuais de aço carbono e aço inoxidável que 

possam deslizar por, ou impactar, uma superfície. Este relatório demostrou que: 

� Faiscamento produzido por pratos de aço ignitaram o chumaço saturado por 

dissulfeto de carbono, em oito de oito ensaios. Chumaços com éter etílico: em 

cinco de oito ensaios e chumaços com nafta, em quatro de oito ensaios. 

� Nenhum faiscamento foi observado e nenhuma ignição dos líquidos inflamáveis 

mencionados acima foi ocasionada por ferramentas de segurança certificadas. 
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Este documento informa que os seus requisitos refletem ensaios e práticas utilizadas 

para analisar as características metálicas de modo a permitir sua utilização na fabricação 

de ferramentas resistentes ao faiscamento (não faiscantes) com o propósito de obter uma 

Certificação (WANG, 2011). 

i. Na bibliografia do procedimento do FM são citadas as seguintes referências: 

“The Explosion Hazard in Minning” do U.S. Departamento of Labor, Mine Safety 

and Hearth Administration (1981), e; 

ii.   “Friction Sparking” artigo publicado pelo Fire Prevention 

(January/February 1985). 

O requisito citado para atender a conformidade deste procedimento operacional é que a 

ferramenta não deve produzir nenhum faiscamento visível quando golpeado sobre uma 

variedade de superfícies. Segundo a FM, isto demonstra uma falta de capacidade de 

produzir faiscamento, e desta forma, reduz o risco de causar a ignição do material ou 

atmosferas ao seu redor durante a utilização da ferramenta. A fim de atender a este 

requisito nenhum faiscamento visível deve ser identificado no registro em vídeo de alta 

velocidade. O faiscamento não deve ser gerado pelo impacto da liga ensaiada sobre uma 

variedade de superfícies semelhantes àquelas na qual são esperadas em serviço. Já para 

atender ao requisito do ensaio para produtos químicos inflamáveis, as partículas geradas 

pela aplicação de uma amostra do material sobre uma roda de esmeril não devem causar a 

ignição de vapores inflamáveis. As partículas são lançadas sobre um chumaço de algodão 

encharcado com um produto químico inflamável. O chumaço de algodão não deve ser 

inflamado. 

O livro citado “The Explosion Hazard in Mining”, de John Nagy é uma visão geral de 

ignição e explosões em minas de superfície e subterrânea. Este livro é com base no 

relatório do U.S. Mine Safety and Health Administration (MSHA) nº IR 1119 e apresenta 

estatísticas de acidentes e fatalidade, discute as fontes de ignição, propagação de chamas, 

pressões desenvolvidas e controle de explosão e compara as explosões geradas pelo 

metano de mineração e poeiras combustíveis de carvão.  

3.1.2 Universidade de Chicago - UC 

No documento do departamento da UC, “Environmental Health & Safety” intitulado 

“Hand and Portable Power Tools”, é citado que ao redor de substâncias inflamáveis, o 
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faiscamento produzido entre aço carbono e ferramentas manuais de aço carbono pode ser 

uma perigosa fonte de ignição. Cita que onde este perigo existir devem ser utilizadas 

ferramentas não faiscantes fabricadas de bronze, plástico, alumínio ou madeira. Não há 

informação sobre as fontes ou referências bibliográficas no documento. 

3.1.3 Universidade de Stanford -US 

No documento do departamento da US, “Chemical and General Safety”, do programa: 

“Portable Tools”, intitulado “Environmental Health & Safety Manual”, no capítulo “25 - 

Portable Tools” é citado que todas as ferramentas de metais podem produzir faiscamento. 

Ferramentas feitas de aço inoxidável e outros materiais denominados não faiscantes 

possuem uma menor tendência de gerar faiscamento do que aquelas ferramentas feitas de 

aço carbono, mas o termo “não faiscante” é equivocado porque estas ferramentas ainda 

são capazes de produzir um faiscamento: o termo “ferramentas redutoras de faiscamento” 

descreve melhor estas ferramentas. Complementa que ferramentas não faiscantes podem 

não ser tão confiáveis quando de trabalhos em atmosferas potencialmente explosivas, 

quanto comparado à confiabilidade dos equipamentos elétricos certificados. 

3.1.4 Universidade da Carolina do Sul - UCS 

O documento da equipe “Safety Management Team” da UCS, intitulado “Safety Program 

Guide”, seção “C.18 - Hand Tools” estabelece como escopo que este guia pretende 

fornecer uma visão geral, genérica e não exaustiva de algumas normas relacionadas às 

ferramentas manuais. Cita que, onde existir o risco de geração de faiscamento produzido 

entre ferramentas manuais de aço contra as superfícies de aço carbono, em locais onde 

são manuseados ou armazenados gases inflamáveis, líquidos altamente voláteis e outras 

substâncias explosivas, as ferramentas não faiscantes necessitam ser utilizadas. A 

referência a este item é a OSHA, citando o regulamento OSHA CFR 1910 Subpart P and 

CFR 1926 Subpart I. 

3.1.5 Escola da Cidade de Nova York -ECNY 

 

O documento do departamento “Safety Unit” da ECNY do programa denominado “Safety 

Program & Procedures Manual”, parte 4 - “Confined Space Entry” estabelece na lista 



 

32 
 

de verificação para entrada em espaços confinados que uma das medidas de proteção 

contra incêndio e explosão é a utilização de ferramentas não faiscantes. 

3.1.6 Associação Internacional para Segurança em Hidrogênio (HySafe) 

Segundo a HySafe a utilização de ferramentas não faiscantes é muitas vezes 

recomendada, no entanto, a energia necessária para causar a ignição de uma mistura 

inflamável de hidrogênio com o ar é tão pequena que estas ferramentas, ainda assim, são 

capaz de causar a ignição. Consequentemente, todas as ferramentas necessitam ser 

utilizadas criteriosamente para prevenir deslizamentos, esmerilhamentos, impactos ou 

quedas porque todas estas condições podem causar faiscamento. Segundo 

HAWKSWORTH at  al., (2004) uma ferramenta, independente de seu material, caindo 

da altura de um homem é capaz de causar a ignição de uma mistura hidrogênio/ar. 

 

 

3.2 FONTES POTENCIAIS DE IGNIÇÃO DE ATMOSFERAS EXPL OSIVAS NA 
VISÃO DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS E ESTRANGEIROS   

 

 

3.2.1 International Eletrotechnical Commission - IEC 

Nas unidades de processos, vários são os equipamentos que podem ocasionar impacto, 

faiscamento ou produzir um efeito térmico. Com isto, nas plantas industriais é necessário 

estabelecer requisitos mínimos de segurança para sua operação e manutenção. No caso de 

ferramentas manuais mecânicas, os principais riscos que podem vir a ser uma fonte de 

ignição para uma atmosfera explosiva são: faiscamento e temperatura de superfície.  

As faíscas são geradas mecanicamente como resultado do impacto, atrito ou abrasão de 

processos, tal como o esmerilhamento, quando as partículas podem se separar do material 

sólido que o origina e tornar-se quente devido à energia utilizada no processo de 

separação. 

Se essas partículas consistem de substâncias oxidáveis, por exemplo, aço carbono ou aço 

inoxidável, eles podem sofrer um processo de oxidação, atingindo assim temperaturas 

ainda mais elevadas.  
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Estas partículas (faíscas) podem inflamar gases e vapores inflamáveis e certas misturas de 

poeiras/ar (especialmente misturas de poeiras metálicas/ar).  

3.2.1.1 Fontes potenciais de ignição por impacto simples 

Segundo os critérios descritos no esboço da futura norma IEC 80079 parte 36, sobre 

equipamentos mecânicos, em seu item 6.4.2.1 cita que: para a avaliação do faiscamento 

por impacto simples como uma fonte de ignição, estes impactos entre partes metálicas 

não necessitam ser considerados como fontes potenciais de ignição, em uma avaliação do 

risco de ignição, se uma das seguintes condições for atendida. 

� ou a velocidade de impacto for menor do que 1 m/s e a energia potencial máxima 

de impacto for menor do que 500 J, e; 

� não for utilizado alumínio, titânio e magnésio em combinação com aços ferríticos 

ou; 

� alumínio em combinação com aço inoxidável (≥ 16,5% de cromo - Cr) pode ser 

utilizado somente se o aço não possa: ser corroído, possuir óxido ferroso e 

partículas oxidaddas serem depositadas sobre a superfície, ou; 

� não for utilizado metal de maior dureza em combinação com metal de maior 

dureza, ou; 

� não for utilizado metal de maior dureza quando possa impactar sobre granito, ou; 

� alumínio em combinação com alumínio for utilizado somente se nenhum óxido de 

ferro ou partículas oxidadas possam ser depositados sobre a superfície; 

� ou: quando a combinação de metais não faiscante for utilizada com velocidade de 

impacto menor ou igual a 15 m/s e a energia potencial máxima for menor do que 

60 J para gás ou vapor e menor do que 125 J para poeiras combustíveis. 

 

3.2.1.2 Fontes efetivas de ignição por impacto simples 

Segundo os critérios descritos no esboço da futura norma IEC 80079 parte 36, um 

impacto pode ser assumido como tendo baixas energias, conforme fornecidos nas tabelas 
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3.1 a 3.3, a probabilidade de risco é considerada suficiententemente baixa para que a 

fonte de ignição seja considerada como não efetiva. 

As fontes de ignição geradas por impacto não necessitam ser consideradas como fontes 

efetivas de ignição, se a velocidade de impacto for menor do que 15 m/s e as energias 

potenciais máximas possíveis forem menores do que os valores fornecidos nas tabelas 

abaixo: 

 

Tabela 3.1 - Limites de energia para impactos simples para equipamentos com nível de 

proteção Ga 

 

Tabela 3.2 - Limites de energia para impactos simples para equipamentos com nível de 

proteção Gb 

 

Tabela 3.3 - Limites de energia para impactos simples para equipamentos com nível de 

proteção Gc 



 

35 
 

3.2.1.3 Fontes efetivas de ignição por fricção 

Consta nos critérios descritos no esboço da futura norma IEC 80079 parte 36 que a 

fricção e o esmerilhamento podem causar ignição de atmosferas explosivas assim como 

as superfícies quentes. 

Uma velocidade de contato relativa de 1 m/s é geralmente utilizada como um valor limite 

abaixo do que as fontes de ignição por fricção não são capazes de causar a ignição de 

uma atmosfera explosiva. Ensaios experimentais têm confirmado isto para muitas 

situações. 

Nota: Existem poucas exceções, por exemplo, com atmosferas explosivas de poeiras 

extremamente sensíveis à ignição, como enxofre, e também para atmosferas explosivas 

de gases, por exemplo, hidrogênio e etileno quando existe uma alta pressão de contato. 

Outras misturas de gases/ar também tem possibilidade de ignição, por exemplo, 

acetileno/ar, dissulfeto de carbono/ar, monóxido de carbono/ar e óxido de etileno/ar. 

 

3.2.2 Health and Safety Executive (HSE-UK) 

O documento “Technical Measures” da HSE cita que os procedimentos de manutenção 

são necessários para mitigar um acidente maior ou um risco. É comentado que um gestor 

necessita considerar certos fatores nos procedimentos de manutenção motivados pela 

falta de conhecimento da equipe de manutenção do ambiente de trabalho onde o serviço 

está sendo executado, tais como falta de: percepção de risco; sinais de alerta; 

estabelecimento de métodos de trabalho; procedimentos de emergência; e as condições 

que podem ocasionar a ignição de substâncias inflamáveis, como por exemplo: fontes de 

calor; eletricidade estática; descargas elétricas; a não utilização de ferramentas não 

faiscantes ou acidentes pela utilização do equipamento de proteção individual 

inadequado.  

Na publicação HS(G)140 da HSE, guia de segurança e saúde denominada “Safe Use and 

Handling of Flamable Liquids”, parágrafo 52, refere-se à necessidade de não confiar 

demasiado na utilização de ferramentas não faiscantes em áreas de inflamáveis, sendo 

necessário remover todos os materiais inflamáveis antes do serviço ser realizado, se 

possível, e em caso contrário, a necessidade de manter todas as ferramentas livres de 

incrustações. 
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3.2.3. International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT) 

Segundo a ISGOTT (2006), na seção 4, subseção 4.5.2, “Ferramentas Manuais”, cita que 

as ferramentas fabricadas em metal não ferroso, denominadas “ferramentas não 

faiscantes”, apresentam apenas uma menor probabilidade para a criação de uma faísca 

ignitiva. Devido à dureza relativamente menor dos metais não ferrosos, não são tão 

eficientes quanto suas equivalentes fabricadas de material ferroso. Partículas de areia, 

concreto e outras substâncias pétreas podem ficar incrustadas na superfície operante ou 

no gume da ferramenta que, com o impacto contra metais ferrosos ou outros metais de 

maior dureza, podem produzir faíscas ignitivas. A utilização de ferramentas de metais 

não ferrosos, portanto, não é recomendada. 

Na subseção 4.6 – “Equipamentos Feitos de Alumínio” cita que um equipamento de 

alumínio não deve ser arrastado ou esfregado em aço, pois isto deixa uma incrustação 

que, se subsequentemente for atingida por uma mareta ou pela queda de algum objeto 

pode causar uma centelha ignitiva. É recomendado, portanto, que as partes de baixo das 

pranchas portáteis e outras estruturas pesadas de alumínio portáteis sejam protegidas com 

plástico rígido ou ripas de madeira, a fim de prevenir a transferência de resíduos de 

alumínio para as superfícies de aço. 

Já a seção 10, subseção 10.9.3 – “Uso de Ferramentas”, mostra a preocupação com a 

capacidade das ferramentas serem a fonte de ignição por faiscamento. Cita que as 

ferramentas não devem ser transportadas pelos trabalhadores para o interior dos espaços 

confinados, mas sim ser arriadas em bolsas de lona ou cestas para evitar a possibilidade 

de alguma cair. Antes de martelar, raspar ou utilizar ferramentas portáteis, o Oficial 

Responsável deve estar convencido de que não existe probabilidade de haver presença de 

vapores de hidrocarbonetos nas proximidades. 

Para o caso particular de lavagem de tanque, a seção 11. “Operações a Bordo”, subseção 

11.3.5. “Lavagem do Tanque” e 11.3.5.2. “Lavagem em uma Atmosfera não Inertizada”, 

novamente aparece a preocupação em controlar as fontes de ignição do tipo faiscamento 

nos tanques. Cita que devem ser adotadas precauções para eliminar o risco de faíscas, 

através de medidas para evitar que objetos metálicos tais como ferramentas manuais, 

varas de sondagem e baldes de amostragem caiam dentro dos tanques. 
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3.3.FONTES POTENCIAIS DE IGNIÇÃO DE ATMOSFERAS EXPL OSIVAS 
SEGUNDO A VISÃO DE ORGANIZAÇÕES DA AMÉRICA DO NORTE  
  

 

3.3.1 American Petroleum Institute - API 

 

Segundo a API PSD 2214, publicada em 1973 como um documento do tipo PSD 

(Petroleum Safety Data), tinha como escopo discutir os riscos atribuídos a utilização de 

ferramentas ferrosa e não ferrosas na indústria do petróleo. O principal propósito deste 

documento era enfatizar que procedimentos de segurança adequados necessitam ser 

adotados quando ferramentas ferrosas ou não ferrosas são utilizadas. Em sua conclusão 

diz que nos 17 anos desde a publicação de “Faiscamento de Ferramentas Manuais” nada 

essencialmente novo foi aprendido. Faíscas produzidas por contato violento entre alguns 

materiais e outros, incluindo alguns metais comumente denominados como “não 

faiscante” pode, de fato, produzir a ignição de gases e vapores, se energia suficiente for 

dissipada no impacto. Contudo, tais condições estão longe das condições (atuais) nas 

quais as ferramentas manuais são utilizadas. Os registros de incêndio de muitas 

companhias, que nunca utilizaram ou que cessaram de utilizar as chamadas ferramentas 

não faiscantes, confirmam amplamente e sustentam a posição adotada pelo Comitê de 

Segurança da Comissão de Diretores da API em 1956. A posição da API é que a 

utilização de ferramentas manuais especiais não ferrosas, algumas vezes denominadas 

como “não faiscantes”, não é uma medida de prevenção adequada contra fogo e explosão 

aplicável para as operações da indústria de óleo e gás. 

Na versão seguinte da mesma norma, esta associação a manteve como um documento do 

tipo “Petroleum Safety Data – PSD”, cuja modificação foi a introdução de referência aos 

documentos que sustentavam o documento, que originalmente encontrava-se apenas 

citada no texto. A primeira referência é de 1941, de autoria do Anfenger, denominado 

“Friction Sparks”, um procedimento da própria API. A segunda referência é um artigo do 

ano de 1961, denominado “Ignition of Gases and Vapors – Review of Ignition of 

Flammable Gases and Vapors by Friction and Impact”, que foi publicado pela revista 

“ Industrial and Engineering Chemistry” da “American Chemical Society”. A terceira foi 

um artigo publicado no “Jornal of the Institute of Petroleum”, do “Institute of Petroleum - 
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UK”, de 1965, de autoria do Riddlestone, denominado “The Relative Hazards in the Use 

of Ferrous and Non-Sparking Tools in the Petroleum Industry”. 

Já na versão da norma API de 1989, este documento tornou-se uma “publication”, 

passando o título do documento a ser API PUBL 2214. A alteração foi somente de forma, 

passando a ser em capítulos, porém sem nenhuma alteração de conteúdo. 

Em 2004 foi publicada a 4ª edição da norma API RP 2214, como uma “Recommended 

Practice”. Em sua introdução foi acrescentado que a posição adotada pela API tinha 

como base estudos experimentais necessários para o trabalho associado com 

hidrocarbonetos na indústria do petróleo e amparado pela experiência do “real world” por 

muitas décadas. Outra definição introduzida é que a publicação não era direcionada a 

trabalhos com materiais com energias de ignição baixas, tais como explosivos, 

aceleradores e atmosferas enriquecidas de oxigênio, cujos procedimentos a serem 

aplicados são diferentes. Complementa ainda que certos estudos enfatizam que o termo 

“baixo faiscamento” é mais apropriado do que “não faiscante” para as ferramentas não 

ferrosas. Em sua conclusão confirma que nada essencialmente novo foi aprendido desde a 

publicação de “Sparks from Hands Tools” em 1956. Cita que publicações recentes tais 

como a da NFPA  Fire Protection Handbook (18th edition, 1997), chegaram às mesmas 

conclusões relatadas a 40 anos atrás, que as faíscas produzidas pelo contato violento entre 

algumas substâncias e outros, incluindo alguns dos metais comumente denominados 

como “não faiscantes”, podem, de fato, inflamar gases ou vapores se energia suficiente 

for dissipada no impacto. No entanto, tais condições estão longe de ocorrer nas condições 

reais em que ferramentas manuais são utilizadas. Os registros de empresas que nunca 

utilizaram ou que deixaram de utilizar as ferramentas não faiscantes confirmam 

amplamente a posição assumida pela Comissão de Segurança do Conselho de Diretores 

da API em 1956. É introduzido nas referências  o documento de autoria do Drysdale, de 

1997, denominado “Chemistry and Physics of Fire – Friction Sparks”, publicado no 

“NFPA Fire Protection Handbook “, para sustentar a afirmativa que as publicações da 

NFPA haviam chegado às mesmas conclusões que a API. 

3.3.2 National Fire Protection Association - NFPA 

O NFPA Technical Committee on Fundamentals cita em seu parecer sobre o comentário 

técnico realizado na consulta da NFPA 30 - Flammable and Combustible Liquids Code 
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edition 2011, que o trabalho do American Petroleum Institute (API 2214), refuta a 

necessidade de utilização de ferramentas manuais não faiscantes, exceto em 

circunstâncias especiais. O representante da empresa “Ampco Safety Tools”, de 

ferramentas não faiscantes, apresentou uma contra argumentação técnica sobre a proposta 

nº 30-58 e solicitou a inclusão do seguinte item “6.5.6 Aquecimento por Fricção ou 

Faiscamento Mecânico: Ferramentas manuais de aço carbono e de aço inoxidável podem 

produzir faiscamento e ser fonte de ignição de substâncias inflamáveis circunvizinhas. 

Quando este risco existir, ferramentas não faiscantes devem ser utilizadas”. O Comitê 

decidiu rejeitar esta sugestão, porém no comentário da comissão está descrito que “a 

NFPA 30 Technical Committee on Fundaments reconhece a necessidade de controlar as 

fontes de ignição, incluindo faiscamento de ferramentas manuais, que possuem energia 

suficiente para causar a ignição de vapores inflamáveis”. Contudo, o Comitê Técnico 

também reconhece que a utilização de ferramentas não faiscantes não fornece a proteção 

completa em todos os casos e desta forma, não é adequado adicionar um requisito 

completo para tais ferramentas nas operações de manuseio, processamento e 

transferência, envolvendo líquidos inflamáveis e combustíveis. Complementa que com 

base nas muitas discussões sobre o assunto, o Comitê Técnico decidiu incluir um anexo 

informativo consensado em A.6.5.1, “que para o controle das fontes de ignição devem ser 

adotadas precauções para evitar a ignição de vapores inflamáveis por fontes, tais como 

aquecimento por fricção ou faíscas”.  

No mesmo texto cita que a NFPA 30 estabelece a necessidade de análise prévia, tais 

como análises de segurança do trabalho ou análises de risco da atividade, dos perigos e 

riscos de uma determinada tarefa e a aplicação de medidas de proteção para prevenir ou 

mitigar os perigos e os riscos. Isto inclui a identificação e mitigação de risco de ignição 

de diversas fontes, incluindo ferramentas manuais. Devido a complexidade das diferentes 

operações envolvendo líquidos inflamáveis, a NFPA 30 não pôde estabelecer todas as 

condições nas quais ferramentas não faiscantes necessitam ser obrigatórias, podendo ser 

recomendadas ou desnecessárias para ajudar a controlar o risco de ignição de uma dada 

operação. 

Este mesmo texto foi copiado e expresso na norma NFPA 1 Fire Code, de 2012, e 

complementado no item informativo relacionado a este assunto, item A.66.6.5.1. Cita que 

em relação a aquecimento por fricção ou faiscamento, é reconhecido que existe a 
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necessidade de controlar as fontes de ignição, incluindo faiscamento mecânico de 

ferramentas manuais, que possuem energia suficiente para a ignição de vapores 

inflamáveis. Complementa que “estudos, relatos, códigos e normas de referência, por 

exemplo, a norma API RP 2214, mostra que existe um potencial de faiscamento das 

ferramentas manuais para causar a ignição vapores inflamáveis de um número limitado 

de produtos químicos e em certas condições específicas”. Isto inclui líquidos inflamáveis 

com baixas energias mínimas de ignição, operações onde líquidos inflamáveis são 

aquecidos e na geração atípica de faiscamento que pode ocorrer entre tipos específicos de 

ferramentas manuais e as superfícies golpeadas, por exemplo, em uma reação thermite ou 

impacto de ferramentas de aço sobre materiais quartízicos. Mesmo ferramentas não 

faiscantes podem não fornecer uma proteção adequada contra a ignição. Por exemplo, 

partículas de metal de maior dureza ou mesmo partículas de areia (quartzo) podem ficar 

incrustadas na superfície relativamente macia dos metais das ferramentas não faiscantes e 

estas partículas podem causar faiscamento quando as ferramentas são utilizadas.  

Vale ressaltar que na versão NFPA 30 Flammable and Combustible Liquids Code Edition 

2003 assim como na versão NFPA 1 Fire Code, de 2008, não havia qualquer 

recomendação sobre a utilização ou não de ferramentas manuais não faiscantes. 

A NFPA 921 (2011) lista no capítulo 5 p.921.238, tabela 5.7.1.1 que a temperatura de 

faiscamento de uma ferramenta de aço pode atingir 2.550 °F (±1.400 °C). Quando 

trabalhando com líquidos, vapores ou gases inflamáveis, o potencial de risco aumenta por 

causa da possibilidade de faiscamento produzido por ferramentas de aço inoxidável ou 

aço carbono que podem ser uma fonte de ignição. Para o caso da liga cobre-níquel, esta 

temperatura esta referenciada como 570 °F (±300 °C). A sua referência bibliográfica cita 

esta informação como sendo da NFPA Fire Protection Handbook, 15th ed., Section 4, 

p. 167.  

A National Fire Protection Association (NFPA) tem relatado que existe uma pequena ou 

nenhuma vantagem na utilização de ferramentas não faiscantes na prevenção de 

explosões de misturas hidrocarbonetos/ar. Por outro lado, ferramentas não ferrosas como 

madeira, couro e plástico são adequadas para confecção de alguns artefatos, tais como 

pás, raspadores ou cavadeiras e não geram o risco de faiscamento por fricção. É 

ressaltado que também é verdade que somente o faiscamento denominado acendível, 

aquele que possui uma energia de aquecimento suficiente, isto é massa e alta temperatura, 



 

41 
 

e também necessita de um período de tempo suficiente para aquecer uma mistura 

inflamável de vapor/ar acima da temperatura de ignição. Isto é mais esperado no caso de 

faiscamento formado quando na utilização de uma lâmina de corte metálica do que no 

faiscamento produzido por uma marreta golpeando algum metal. Outra possibilidade 

destacada é um faiscamento gerado quimicamente, causado pelo impacto entre certos 

metais e algumas substâncias contendo oxigênio, tais como em metais com óxido de ferro 

(efeito thermite). 

 

3.3.3 U.S. Occupational Safety & Health Administration - OSHA 

A Occupational Safety & Health Administration (OHSA-USA), no programa de 

treinamento “Office of Training and Education”, de 1996, denominado “Construction 

Safety and Health Outreach Program”, cita no capítulo de “Reconhecimento de Riscos”: 

em substância inflamáveis, faiscamento produzido por ferramentas manuais de aço 

carbono e aço inoxidável pode ser uma fonte perigosa de ignição. Quando existir este 

risco, ferramentas não faiscantes feitas por bronze, plástico, alumínio ou madeira 

fornecerão segurança.  

O regulamento OSHA sobre líquidos inflamáveis e combustíveis (29 CFR 1910), no 

capítulo sobre tanques de armazenamento, parágrafo 1910.106(b)(6), cita que deve ser 

adotada precaução para eliminar ou controlar as fontes potenciais de ignição, incluindo 

aquecimento por fricção e faiscamento mecânico para prevenir a ignição de vapores 

inflamáveis. 

A OSHA preparou uma orientação através do livreto 3080 – “Ferramentas Manuais e de 

Força”, revisão 2002, onde descreve que as ferramentas manuais de aço inoxidável e de 

aço carbono podem produzir faiscamento e que estas podem ser uma fonte de ignição de 

substâncias inflamáveis circundantes. Onde este perigo existir, ferramentas não faiscantes 

necessitam ser utilizadas. 

A OSHA 29 CFR 1910.1200(g)(2)(viii) determina que as fichas de segurança de produtos 

(MSDS – Material Safety Data Sheets - no Brasil é conhecido como FISPQ – Ficha de 

Informação de Segurança de Produtos Químicos) incluam “medidas de proteção durante 

reparo e manutenção de equipamentos contaminados, e procedimentos para limpeza de 

vazamento e derramamentos”, entre outros. A OSHA 29 CFR 1910.1200(h)(3)(iii) 
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determina que os empregadores incluam as medidas de proteção que protejam os 

empregados destes riscos, incluindo os procedimentos específicos que o empregador 

utiliza para proteger os empregados da exposição a produtos químicos perigosos, tais 

como: práticas de trabalho seguras, procedimentos de emergências e equipamentos de 

proteção individual a serem utilizados. De fato, há casos em que a OSHA estabelece 

recomendações para que o emissor de MSDS não inclua a utilização de ferramentas não 

faiscantes como medida de segurança (por exemplo, na inspeção do relatório OSHA 

nº 304.994.304. 

A OSHA Standard Interpretation, december 22 (2008), em “Requirements of the Hazard 

Communication Standard (HCS) and the Employer’s Ability to Rely on a Manufacter’s 

Hazard Determination”  é um documento de entendimento para aplicação. Estabelece 

que, se um empregador tem informações adicionais sobre o potencial de risco à saúde e 

caso estas informações não sejam fornecidas na MSDS, ele deve então fornecer aos 

empregados as informações adicionais e treinamento em relação a estes novos riscos. 

Com base na natureza do desempenho orientado para o HCS, se o empregador tem esta 

informação, ele deve fornecer a seus empregados, incluindo as informações relacionadas 

ao reconhecimento à exposição e as medidas para os proteger os trabalhadores contra os 

riscos de seu ambiente de trabalho, conforme OSHA 29 CFR 1910.1200(h). 

A OSHA CPL 02-02-071, de 2003, denominada “ Technical Enforcement and Assistance 

Guidelines for Hazardous Waste Site and RCRA Corrective Action Clean-up Operations 

HAZWOPER 1910.120 (b)-(o) Directive” estabelece, em “ Requirements for OSHA 

Personnel on Hazardous Waste Sites” conforme OSHA 1910.120(j) and 1926.65(j): 

Handling Drums and Containers, uma lista de verificação onde consta no seu item 12 

uma pergunta orientativa. Cita que se uma atmosfera explosiva pode estar presente 

durante movimentação de tambores e contêineres, o potencial para ignição pode ser 

minimizado através da utilização de ferramentas manuais não faiscantes e equipamentos 

de manuseio de material projetados para evitar possíveis fontes de ignição. 

A Diretiva OSHA CPL 02-00-142 denominada “Shipyard Employment -Tool Bag- 

Directive”, de 2006, no seu item OSHA 29 CFR Part 1910, Subpart H: “Hazardous 

Materials” cita em seu item 1910.107(g) que se aplica a navios e em terra. Dese ser 

aplicado para operações em cabine de pintura e manutenção, exceto para 1910.107 (g) 

(2), que geralmente é precedido por 1.915,35 (b) (6) para ferramentas não faiscantes 
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utilizadas na pintura de espaços e 1.910,107 (g) (5), que geralmente é precedido por 

1.915,32 e 1.915,33 para a limpeza de solventes e removedores químicos. 

A OSHA 29 CFR 1915.35- “Painting” - (b) (6), que trata de pintura, determina que 

somente baldes de tintas, pistolas de pintura e ferramentas que não produzam faíscas 

devem ser utilizadas. Peças de metal, de pincéis e rolos devem ser isoladas. Andaimes 

devem ser erguidos de um modo que garanta que não produzam faíscas”. 

Os relatórios de inspeção da OSHA nos 309178523, 122021017, 313996118, 302920400 

e 309178523 reportam como falhas de segurança a falta de utilização de ferramentas não 

faiscantes. No relatório OSHA n° 313523375, por exemplo, cita como violação o não 

atendimento a OSHA 29 CFR 1910.106(h)(7)(i)(a) – Flammable and Combustive 

Liquids, que “precauções não foram adotadas para prevenir a ignição de vapores 

inflamáveis. O empregador não utilizava ferramentas não faiscantes em áreas 

classificadas como Class I Division I.”. 

No Regulamento OSHA 29 CFR 1910.146 – Permit-Required Confined Spaces, appendix 

D Confined Space Pré-Entry Check List, ferramentas não faiscantes estão na lista de 

verificação de equipamentos, no item 9, para adentrar em espaços confinados.  

A OSHA 29 CFR 1910.146:1996 “Standard Interpretations, Interpretative Guidance and 

Equipament Aprproved for Hazardous Locations relative to the Permit-Required 

Confined Space”, estabelece que: “...Equipamentos elétricos, assim como as outras fontes 

de ignição (ferramentas não faiscantes), necessitam ser consideradas e adotadas para 

adentrar em áreas classificadas.”. 

A OSHA Office of Training and Education, possui uma apresentação em PowerPoint 

sobre “Hand and Power Tool Safety” que apresenta e informa que em ambientes em 

torno de substâncias inflamáveis o faiscamento produzido pelo aço carbono em contato 

com ferramentas manuais de aço podem ser uma perigosa fonte de ignição. Cita que onde 

este risco existir, as ferramentas resistentes a faiscamento, fabricadas com bronze, 

plástico, alumínio e madeira, devem ser fornecidas como medida de segurança. 
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3.3.4 U.S. Department of Transportation - DOT 

O DOT através do Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA), 

elaborou o “Emergency Response Guide (ERG)” onde descreve as ações a serem 

executadas para cada grupo de produto transportado comercialmente em caso de 

vazamentos. Nos casos dos grupos de produtos que podem liberar vapores inflamáveis ou 

são gases inflamáveis existe a determinação de eliminar todas as fontes de ignição, onde 

cita especificamente o faiscamento. Nos procedimentos de contenção para pequenos 

vazamentos é estabelecido a necessidade de utilizar ferramentas limpas não faiscantes 

para coletar o material absorvente. Este guia não é mandatório, porém os regulamentos: 

OSHA 29 CFR 1910.120(q)(6)(i)(E) e EPA 40 CFR 311 reconhecem o critério da ERG 

estabelecem que os treinamentos a serem realizados como requisito para “resposta a 

emergências”, devem considera-lo como necessário. 

 

3.3.5 U.S. Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement - 

BOEMRE 

No relatório “Feasibilty of Thermite Sparking with Impact of Rusted Steel onto Aluminum 

Coated Steel” (Viabilidade de formação de faiscamento thermite no impacto entre aço 

carbono oxidado e aço carbono contaminado por alumínio), um dos objetivos era 

verificar a resposta de impacto entre aço carbono oxidado contra aço carbono isento de 

óxido de ferro. Os impactos foram realizados em um invólucro contendo uma mistura 

inflamável. Os resultados demonstram que ocorreu acendimento de uma faísca. A pressão 

limiar para este fato foi com pressão de 100 psig, o que correspondeu a uma velocidade 

de projétil de 20 m/s. O relatório cita que nos ensaios e procedimentos realizados por 

Foyn e Moe, nenhuma ignição foi registrada para impacto entre aço enferrujado e aço 

limpo (OLSON et al., 2002). 

Nos ensaios realizados onde a intensidade da faísca aumentou à medida que a pressão de 

ajuste foi elevada até 400 psig. Em seguida diminuiu e novamente elevou para pressões 

superiores até 600 psig. Este resultado mostra que é possível inflamar uma faísca em um 

impacto entre aço oxidado e aço limpo, com fricção entre o oxido de ferro e aço carbono 

como um mecanismo plausível para intensificar o aumento da temperatura na superfície 

de impacto (OLSON et al., 2002). 
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Além disso, a baixa condutividade térmica do óxido de ferro pode ter causado um 

aquecimento muito localizado da superfície durante o impacto. Uma questão levantada é 

se o faiscamento em baixas velocidades era controlado pelo óxido de ferro em si ou pela 

interação do óxido de ferro com o material-alvo. Outra questão sugerida é investigar a 

relação do impacto do óxido de ferro com outros alvos de materiais de maior dureza.  

A conclusão é que o aço oxidado seco é em si uma ameaça potencial de incêndio, devido 

ao seu potencial de produzir faiscamento durante uma ocorrência de impacto contra aço 

limpo. Para gerar faiscamento, o óxido de ferro deve converter adiabaticamente a energia 

do impacto em calor, que é então utilizado para qualquer reação exotérmica potencial de 

substâncias químicas inseridas dentro do contexto do impacto. A velocidade limiar de 

impacto para ocorrer a inflamação foi encontrada a uma velocidade de aproximadamente 

20 m/s em amostras de projéteis com 75 gramas de massa. A ocorrência deste impacto 

seria idêntica a um objeto de 75 gramas caindo de uma altura de 20 metros. 

 

3.3.6 Canadian Center for Occupational Health and Safety (CCOHS/CANADA) 

O CCOHS (2011) define que as ferramentas denominadas não faiscantes, faiscamento 

reduzido, resistente a faiscamento ou à prova de faiscamento, são nome para ferramentas 

feitas de materiais tais como latão, bronze, liga de metal Monel (liga de cobre-níquel), 

cobre, alumínio, ligas de bronze e alumínio, ou de cobre-berílio (bronze de berílio). 

Ferramentas manuais comumente utilizados são muitas vezes fabricadas em ligas de aço 

carbono. 

Normalmente os metais "não faiscantes" possuem menor tensão de tração que os aços 

carbonos utilizados na fabricação de ferramentas. A menor resistência à tração significa 

que o metal tem menor força ou resistência a tensões de cisalhamento quando tracionado 

sobre condições de teste. Na prática significa que estas ferramentas são 

comparativamente mais macias e se desgastam mais rapidamente do que as ferramentas 

de aço carbono comum. 

Segundo esta organização, as ferramentas não faiscantes também são capazes de gerar 

faiscamento, por vezes denominadas como "faiscamento frio", pois possuem um baixo 

nível de calor. Elas não são capazes de causar a ignição do dissulfeto de carbono, 

elemento que possui a menor energia de ignição entre todas as substâncias conhecida pelo 
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homem. Por isso, enquanto ferramentas "não faiscantes" podem reduzir o risco de 

faiscamento, eles não eliminam esta possibilidade. A denominação "não faiscante" é 

enganosa, porque essas ferramentas são capazes de produzir faiscamento: o termo 

"ferramenta redutora de faiscamento" descreve melhor essas ferramentas. 

Não metais tais como madeira, couro e plástico são adequados para a confecção de 

algumas ferramentas como pás, raspadores ou colheres e não representam um perigo de 

faiscamento por atrito. 

Ferramentas não faiscantes fornecem proteção contra os incêndios e explosões em 

ambientes onde exista o risco do faiscamento ser a fonte de ignição de solventes, vapores 

e líquidos inflamáveis, poeiras combustíveis ou resíduos. 

Ela esclarece na nota do texto que é importante avaliar cada situação com cuidado e 

utilizar as ferramentas apropriadas para os perigos que podem estar presentes. Em 

algumas situações, ferramentas não faiscantes ainda assim podem ser capazes de produzir 

faiscamento. Recomenda que seja realizado o contato com o fabricante da ferramenta ou 

com o fabricante do material inflamável para melhores e maiores informações e 

recomendações. 

É citado no alerta de que não devem ser utilizadas ferramentas manuais não faiscantes 

quando o produto químico for o acetileno devido a presença de cobre (Cu). Este contato 

pode gerar acetiletos explosivos, especialmente na presença de água ou umidade.  

 

 

3.4  FONTES POTENCIAIS DE IGNIÇÃO DE ATMOSFERAS EXPLOSIVAS 

SEGUNDO A VISÃO DAS EMPRESAS PETROLÍFERAS 

 

3.4.1 ExxonMobil 

A ExxonMobil estabelece na sua ficha de segurança (MSDS-USA) do produto 

“gasolina”, no item de gerenciamento de derramamentos, subitem Land spill, cita que 

devem ser utilizadas ferramentas não faiscantes limpas para coletar o material absorvido. 

A mesma informação está contida na MSDS-UK. 

  



 

47 
 

3.4.2 Chevron 

A Chevron estabelece na sua ficha de segurança (MSDS-USA) do produto “gasolina”, na 

sección 6 “Medidas que deben adoptarse en caso de liberación acidental”, subitem 

“Manejo de Derrames”, cita que deve ser utilizado ferramentas não faiscantes limpas 

para coletar o material absorvido. 

 

3.4.3 Valero 

A Valero estabelece na sua ficha de segurança (MSDS-USA) do produto “gasolina”, no 

item 6. “Accidental Release Measures”, subitem “Methods for Cleaning up”: cita que é 

necessário utilizar ferramentas não faiscantes e equipamentos à prova de explosão. 

 

3.4.4 CITGO Petroleum Corporation 

A CITGO estabelece que suas fichas de segurança são preparados de acordo com a 

29 CFR 1910.1200. Na section 6. “Accidental Release Measures”: cita que é necessário 

utilizar ferramentas não faiscantes limpas para coletar o material absorvido. 

 

3.4.5 Marathon/Petrocom 

A Marathon não estabelece na sua ficha de segurança (MSDS-USA) do produto 

“gasolina” qualquer indicação sobre a utilização de ferramentas não faiscantes. 

Estabelece que em caso de manuseio, usar o produto com cuidado em torno de calor, 

faíscas, eletricidade estática e chamas abertas. 

 

3.4.6 Shell 

A Shell não estabelece na sua ficha de segurança (MSDS-USA) do produto “gasolina” 

qualquer indicação sobre a utilização de ferramentas não faiscantes. Estabelece que em 

caso de manuseio do produto este deve ser mantido longe de faíscas e chamas abertas. 

 

3.4.7 ConocoPhillips 

A ConocoPhillips estabelece na sua ficha de segurança (MSDS-USA) do produto 

“gasolina”, na Section 7: “Handling and Storage”, subitem “Precautions for safe 
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handling”, que ferramentas não faiscantes necessitam ser utilizadas e não entrar em 

espaços confinados, como tanques ou poços, sem seguir os procedimentos de entrada 

adequados, tais como ASTM D-4276 e 29 CFR1910.146. 

 

3.4.8 British Petroleum (BP) 

A BP estabelece na sua ficha de segurança (MSDS-USA) do produto “gasolina”, na seção 

“Handling and Storage”, subitem “Handling”: cita a necessidade de utilização de 

ferramentas não faiscantes.  

 

3.4.9 Total 

A Total não estabelece na sua ficha de segurança (MSDS-USA) do produto “gasolina” 

qualquer indicação sobre a utilização de ferramentas não faiscantes. Na Section 7: 

“Handling and Storage”, subitem “Precautions for safe handling”, estabelece que em caso 

de manuseio de subatências inflamáveis estas devem ser mantidas longe de qualquer 

fonte de ignição (chamas ou faíscas) e fontes de calor. 

 

3.4.10 Petrobras 

A Petrobras estabelece na sua ficha de segurança (FISPQ) do produto “gasolina padrão”, 

no item 7 – “Manuseio e armazenamento”, se refere à necessidade de utilização de 

ferramentas antifaiscantes. 

 

3.4.11 Statoil 

A Statoil estabelece na sua ficha de segurança (MSDS-USA) do produto “gasolina leve”, 

na seção 7 – “Handling and Storage”, subitem “Technical measures”: cita a necessidade 

de utilização de ferramentas não faiscantes e equipamentos certificados.  
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3.5 FONTES POTENCIAIS DE IGNIÇÃO DE ATMOSFERAS EXPL OSIVAS 

SEGUNDO A VISÃO DE ESPECIALISTAS 

 

3.5.1 Frank Powell 

 

No artigo relativo ao tema de revisão técnica, intitulado “Ignition of gases and vapor – 

Review of ignition of flamamable gases and vapors by friction and impact“, 

POWELL (1996) cita que: 

Quanto às características de misturas de gases: 

a) É mais facil causar a ignição de misturas de gases e vapores por fricção próximo 

dos limites inferiores de inflamabilidade; 

b) A facilidade de ignição é estabelecida pelas indicações dos grupos de gases e 

vapores de acordo com a norma British Standard Specification 229 – Flameproof 

enclosure of electrical apparatus. Segundo esta norma é possível causar a ignição 

de mistura metano e ar por fricção entre dois materiais, assim como todos os 

outros gases e vapores inflamáveis conhecidos, com a possível exceção da 

amônia, e que são capazes de serem inflamados pelo mesmo modo. 

Quanto à intensidade do aquecimento necessária para iniciar a ignição, cita que as 

fricções por impacto e por esmerilhamento podem causar a ignição de gases e vapores, 

tanto pela produção de superfícies quentes quanto pela possibilidade de partículas 

reativas dentro de atmosferas circunvizinhas. 

Foram investigados por RAE (1956) as temperaturas mínimas e os tamanhos de 

partículas necessárias para uma supefície quente ser capaz de causar a ignição da mistura 

de metano/ar. A superfície quente era um quadrado plano e fixo de alumina eletricamente 

aquecido, formando uma das paredes de um invólucro “à prova de explosão”. Os 

resultados com uma mistura volumétrica de 7% de metano em relação ao ar foram os 

seguintes: 

a) Para uma temperatura de 1.250 ºC é necessário uma superfície de 6 mm² para 

causar a ignição do gás; 
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b) É necessária uma temperatura superior a 1.600 ºC se a superfície quente for menor 

do que 2,5 mm²; 

c) Uma temperatura acima de 1.100 ºC é necessária para a ignição, mesmo com uma 

superfície como 20 mm²; 

No caso de partículas quentes foram realizados experimentos com esferas de vários 

materiais e tamanhos, variando de (0,5 a 5,5) mm de diâmetro. Ocorreram ignições das 

misturas: grizu/ar; pentano/ar; e hidrogênio/ar com relativa facilidade. Mesmo com uma 

temperatura acima de 1.120 ºC as misturas de metano/ar não eram inflamadas 

(PEDERSEN et al., 1987).  

Ensaios de fricção realizados onde eram aplicados vários tipos de aço (dos tipos que eles 

utilizavam para cortar o carvão por impacto) contra rodas de carborundum de 30 cm de 

diâmetro, a uma força de 442 N e velocidades de (3,9; 7,8 e 11,8) m/s. Nenhuma ignição 

foi obtida para a mistura metano/ar, mesmo quando uma cobertura foi utilizada para 

concentar o faiscamento. Da mesma forma, também não houve a ignição de misturas de 

benzeno/ar, álcool etílico/ar, acetona/ar, pentano/ar (todos os vapores do Grupo II 

conforme a BS 229) e éter/ar (Grupo III). Contudo, houve a ignição do dissulfeto de 

carbono/ar quando a força era de 442 N e a velocidade de 7,1 m/s. Não ocorreram 

diferenças nos resultados com uma roda de aço carbono de baixa ou alta dureza 

(BURGESS et al., 1930). 

Quatro aços de tipos variados, quando mantidos contra uma roda dura de arenito de 

quartzo, produziram faiscamento com consideráveis diferenças na aparência, mas todos 

eles causaram a ignição de uma mistura metano/ar, obtidos a forças de (206 a 442) N e 

velocidade de 7,2 m/s. Não houve nenhuma diferença significante na probabilidade de 

ignição para os diferentes aços.  

Nenhuma ignição foi obtida em uma mistura metano/ar quando uma fina roda de aço 

cortou arenitos de maior dureza. Ensaios posteriores demonstraram que a ignição poderia 

ser obtida a velocidades maiores. Ignições eram obtidas quando a mistura era metano/ar e 

quando a roda de aço cortava o arenito com uma velocidade periférica de 3,8 m/s, mas 

nenhuma ignição ocorria, quando a velocidade era reduzida para 2,2 m/s. Ignições eram 

obtidas com beira comum avermelhada, quando a velocidade da roda era 3,8 m/s e com 
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piritas (minério de ferro), quando a velocidade era 0,63 m/s. Não havia nenhuma ignição 

com pedra calcária, mesmo com velocidade de corte superiores a 3,8 m/s. Misturas de 

hidrogênio/ar e dissulfeto de carbono/ar eram inflamadas tão logo as rodas de aço 

começavam a cortar a pedra calcária, granito, escórias, cascalho e cavaco de basalto 

montados sobre pavimentos de cimento e concreto. Vapores de petróleo eram inflamados 

quando lascas de cascalhos, com alta concentração de quartz, eram cortados, mas não 

eram com outros materiais. A velocidade periférica da roda era entre (7,8 e 8,7) m/s. 

Cortes em bolas de ferro bruto e em uma rocha com incrustações de latão a velocidades 

de 9,1 m/s causaram ignições em misturas de metano/ar. 

Os estudos de ignição de metal contra rocha de carvão foi possível concluir que a 

probabilidade de ignição possui uma relação linear com a dureza da rocha. Nem o 

tamanho do grão, a concentração de quartzo, a porosidade, ou o peso específico 

apresentaram qualquer influência na probabilidade de ignição. Nos ensaios com misturas 

de metano/ar, a velocidade periférica de 13,2 m/s foi utilizada. A probabilidade de 

ignição era maior com amostras de alta concentração de quartzo, mas não existia 

nenhuma relação simples entre as duas. Ou seja, a acendibilidade aparenta ser 

linearmente relacionada com a dureza da rocha (THOMAS et al., 1963). 

Experimentos foram conduzidos para determinar se a utilização de determinados metais 

na construção de aeronaves poderia aumentar os riscos de ignição por fricção durante 

uma colisão com o solo durante a aterrisagem, conforme CAMPBELL (1957). Amostras 

de alumínio, titânio, aço de cromo molibidenio e aço inoxidável eram arrastados sobre 

pistas de decolagem de concreto e asfalto enquanto petróleo, combustível de aviação, 

querosene e óleo, todos pré-aquecidos, eram aspergidos junto das amostras. Todos os 

metais, exceto o alumínio, causaram a ignição dos combustíveis. A pista de concreto era 

de cimento portland e a pista de asfalto coberto com concreto asfáltico. A escória ou a 

pedra calcária era utilizada em ambos os tipos de concreto. 

Um trabalho sobre a fricção de metais sobre rochas foi realizado  onde vários metais 

foram pressionados com uma força de 2,67 kN contra uma roda calcária com velocidade 

periférica de 4,6 m/s. Ignições da mistura metano/ar ocorreram com carboneto de 

tungstênio (tungsten carbide) (cobalto com ponto de fusão (pf) de 1.400 ºC) aço prata 

(ponto de fusão de 1.450 ºC), aço de baixa dureza (pf de 1.450 ºC), níquel (pf de 

1.450 ºC), Monel (30 % de Cu com pf de 1.350 ºC), liga de dois cobre-níquel (pf de 



 

52 
 

1.250 ºC e pf de 1.150 ºC, contendo 70% e 90% Cu respectivamente) e Cobre (pf de 

1.080 ºC), mas não com bronze (pf de 900 ºC). Com exceção do caso do tungstênio, a 

ignição era sempre associada com a presença de uma partícula de rocha fundida que 

podia ser vista no metal lançado após o ensaio (RAE, 1966). 

Esmerilhamento é outra forma de fricção. Foi obtido sucesso na ignição de uma mistura 

metano/ar com faiscamento produzido pela utilização de uma máquina portátil rotativa 

com montagem completa composta pela base de borracha com disco de abrasão de óxido 

de alumínio aplicado sobre aço carbono (ROBINSON et al., 1951). Nenhuma ignição era 

obtida enquanto a máquina era utilizada em aço de baixa dureza. O faiscamento de ambos 

os aços causaram a ignição de fibras de algodão. Ocorreu também a ignição de misturas 

de metano/ar pelo contato de vários tipos de aço contra uma pedra de amolar de 

corundum (MORITA et al., 1961).  

No caso de esmerilhamento entre metais, especialmente entre aços foi obtido sucesso na 

ignição de mistura de metano/ar quando giraram uma roda de locomotiva de 40 cm de 

diâmetro contra o trilho de aço, mas somente quando uma cobertura foi utilizada para 

concentrar o faiscamento. A força foi de 4,9 kN e a velocidade de (7,7 a 21) m/s. 

Experimentos posteriores com uma roda de aço de alto carbono girando com a velocidade 

periférica de 9 m/s e corte em aço de baixa dureza, gerou ignições de misturas de 

metano/ar e petróleo/ar. Ignição imediata de mistura hidrogênio/ar e dissulfeto de 

carbono/ar foram obtidas pelo esmerilhamento de aço de baixa dureza contra aço de baixa 

dureza a velocidade de 2 m/s. Cita que este resultado ainda não havia sido publicado até 

aquele momento (BURGESS et al., 1929). 

Ocorreu a ignição de mistura de metano/ar pela rotação de um disco de aço contra aço de 

alta concentração de carbono com uma velocidade periférica de 60 m/s. Eles também 

obtiveram ignição quando um disco de aço foi girado sobre uma tira de aço carbono ou 

aço estrutural (SCHULTZE-RHONHOF et al., 1956). 

Experimentos realizados no laboratório do “Safety in Mines Research Establishment”, 

demonstrou que um cubo de 25,4 mm de aço de baixa dureza pressionado contra uma 

roda de aço de baixa dureza girando com uma velocidade periférica de 4,6 m/s e força 

abaixo de 2 kN pode causar a ignição de misturas de metano/ar. Se a velocidade é elevada 
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para 9,2 m/s, a ignição pode ocorrer com forças abaixo de 1,28 kN. O intervalo de tempo 

antes de ocorrer a ignição depende da velocidade e da força (POWELL, 1969). 

Misturas de petróleo/ar podem ser inflamadas por deslizamento de aço pressionado contra 

uma roda de aço dentada girando com uma velocidade periférica de 40 m/s e com uma 

força de 11,2 N, conforme o Relatório Final N.S.S. 651-200 da New York Naval 

Shipyard (1958). Misturas enriquecidas com 50% de oxigênio podem ser inflamadas por 

esmerilhamento de cobre-níquel (ponto de fusão de 1.350 ºC) contra uma roda de aço, 

mas não contra bronze, latão, alumínio ou cobre-berílio (pontos de fusão abaixo de 

1.050 ºC). 

Ocorreu a ignição de mistura de metano/ar com uma câmera fixa e direcionada para um 

disco rotativo, quando aplicado contra uma barra de aço. A ignição foi obtida mais 

rapidamente quando uma das superfícies estava oxidadda (SCHULTZE-

RHONHOF et al., 1951). Experimentos nos quais um disco rotativo de diâmetro de 70 

cm, com uma velocidade de 7,5 revoluções por segundo aplicados por um segmento de 

aço carbono de alta concentração de carbono, acima de 80%, cujo contato produzia uma 

faísca brilhante com velocidade entre (15 a 20) m/s sobre o alvo fixo a cada revolução. 

Ignições de grizu foram obtidas com alvos de vários tipos de aço 

(BRENNER et .al., 1958). 

Ensaios com misturas de hidrogênio/ar mostraram que com alvos de metal, ao contrário 

de rochas, a ignição é mais provável com impacto com incidência normal. Ignições de 

misturas de hidrogênio/ar são obtidas com ligas de magnésio (93% de Mg), misturas de: 

alumínio; cobre; aço de baixa dureza; zinco; e alvos de chumbo. As magnitudes relativas 

das energias necessárias para freqüências de ignição de 50 % com estes materiais, na 

ordem dada, variam de 1 a 6. Com alvos de chumbo somente ocorrem ignições se a bola 

for quebrada no impacto. A quebra de uma bola similar, por uma marreta, causa a ignição 

de uma mistura hidrogênio/ar, porém não a mistura de metano/ar ou de pentano/ar. 

ROSCHENBLECK (1960) e THOMAS (1963) realizaram experimentos similares. 

BRENNER et al. (1958) causou a ignição de mistura de metano/ar pela queda de um peso 

de aço grande sobre um alvo de aço. Foram realizadas pesquisas similares na Rússia e no 

laboratório do “Safety in Mines Research Establishment. Ambos, os pesos e alvos, eram 

excepcionalmente de maior dureza, da ordem de 800 na escala de dureza Vickers. Não 
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obteve sucesso na tentativa de causar a ignição de mistura de pentano/ar pelo impacto de 

aço de maior dureza contra aço de maior dureza, latão contra aço e bronze alumínio 

contra aço enferrujado. Em outros experimentos de queda de pesos nenhuma ignição de 

misturas de metano/ar foi obtida, mas uma mistura de 15% de hidrogênio/ar foi inflamada 

por aço de baixa dureza impactando aço de baixa dureza (POWELL, 1996). Não ocorreu 

a ignição da mistura metano/ar em experimentos similares com tipos de aço carbono. 

(SUZUKI et al., 1965 e MORITA et al., 1961) 

Em uma máquina na qual o impacto era produzido por um pêndulo rígido movimentado 

por uma barra de torção, foi obtido ignições de mistura metano/ar quando aço carbono 

(0,1% de carbono, dureza Vickers 550) golpeia aço carbono com um total estimado de 

240 J de energia. Misturas de: propano/ar; butano/ar; benzeno/ar; benzol (mistura de 

benzeno, tolueno e xileno)/ar; e dietiléter/ar, são misturas também capazes de causar 

ignição. Experimentos com baixas energias realizados com misturas de benzeno/ar, a 

ignição foi verificado ser possível com uma energia de 177 J. Misturas de hidrogênio/ar 

podem ser inflamadas em uma larga faixa de concentrações pelo impacto de pinos de aço 

(dureza Vickers de 875 e 270) contra aço estrutural (dureza Vickers de 135) com energia 

total de somente 3,4 J (SCHUTZ, 1963). 

As ferramentas fabricadas para utilização em locais onde uma atmosfera explosiva pode 

estar presente necessitam de considerações cuidadosas. Por exemplo, resíduos de ligas 

leves incrustados na ferramenta de aço carbono oxidados, podem produzir efeito thermite, 

assim como faíscamento gerados por marreta de aço carbono pelo impacto em materiais 

de maior dureza (POWELL, 1996). 

 

3.5.2 Himanshu Shekhar 

Locais com possibilidade de presença de atmosferas explosivas associados a operações 

com ferramentas manuais que podem gerar faiscamento por impacto, podem levar a 

eventos catastróficos. As ferramentas não faiscantes são consideradas uma solução para 

esta situação e são ditas que reduzem a probabilidade do risco de ocorrência de 

faiscamento. Contudo, os mecanismos de geração de faiscamento por impacto não são 

analisados e nem debatidos adequadamente na literatura. Cita que nas indústrias químicas 

e refinarias de petróleo para as aberturas de bocas de visitas e de tambores são utilizadas 

marretas, aparadores etc., feitos de materiais chamados não faiscantes para evitar a 
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geração de faíscas acidentais proveniente da fricção das ferramentas. Mas apesar de todas 

essas precauções, o faiscamento por impacto de modo algum é restringido ou controlado 

pela utilização das ferramentas não faiscantes (Shekhar, 2004). 

Ele conclui que os materiais chamados não faiscantes são na verdade materiais redutores 

de faiscamento e são rotineiramente recomendados em vários relatórios e nas análises de 

falhas como uma medida de remediação. Os critérios para demostrar a natureza de um 

material não faiscante não são claros, nem a força de faiscamento por atrito é determinada 

quantitativamente. Assim, a eliminação de faiscamento por atrito no local de trabalho é 

possível apenas seguindo procedimentos de segurança no trabalho, através da: redução da 

possibilidade de uma reação thermite; pelo controle da velocidade da ferramenta; através 

da adequada fixação dos componentes de fixação etc. A utilização de ferramentas 

industriais, assumindo estas precauções, não significa de modo algum uma redução nos 

níveis de segurança. A National Fire Protection Association dos Estados Unidos relatou 

que há pouca ou nenhuma vantagem na utilização de ferramentas não faiscantes em vez 

de ferramentas de aço carbono na prevenção de incêndios e explosões de hidrocarbonetos 

em misturas com o ar. Assim o termo "ferramentas não faiscantes" é um equívoco, que é 

erroneamente citado como uma panacéia para todo o aquecimento gerado por fricção e 

pelas ignições. 

 

3.5.3 Stuart Hawksworth 

Segundo HAWKSWORTH et al., (2004): 

“Para impactos, as experiências indicam que as energias de impacto, tão 
pequenas quanto um par de Joules, são suficientes para causar a ignição de uma 
mistura de hidrogênio com o ar. Se nós admitirmos esta avaliação superficial 
isto significa que um objeto sólido caindo da altura de um homem pode causar 
a ignição do hidrogênio. Desta forma, uma temperatura de impacto suficiente 
pode eventualmente ser gerada como resultado da utilização de ferramentas 
manuais (queda de ferramentas, marretas etc)”. 

 

3.5.4 Lon H. Ferguson 

Na seção “Common and  Special Hazards” do seu livro intitulado “Fundamentals of Fire 

Protection for the Safety Professional”, ele cita que para a realização de trabalhos de 

manutenção e reparos dentro de áreas de processamentos de líquidos inflamáveis ou 

combustíveis, o trabalho deve ser autorizado por um responsável representante do 



 

56 
 

empregador. Em caso de “trabalho a quente”, tais como operações de soldagem ou de 

corte, uso de ferramentas de força não faiscantes e as operações de esmerilhamento, só é 

permitida sobre supervisão de um encaregado responsável, que deve fazer uma inspeção 

da área para ter certeza que o local é seguro para o trabalho a ser realizadoo e que os 

procedimentos de segurança sejam seguidos para o trabalho especificado 

(FERGUSON et al., 2005). 

 

3.5.5 Christophe Proust 

No seu artigo técnico intitulado “A Few Fundamental Aspects About Ignition and Flame 

Propagation in Dust Clouds”, cita que a história do desenvolvimento do processo 

industrial foi pontuada por certo número de explosões e algumas vezes foram muito 

severas. É bem conhecido, por mais de um século, que poeiras combustíveis suspensas no 

ar são responsáveis por parte das explosões, porém as explosões de gases e vapores 

inflamáveis possuem mecanismos que ainda não são bem conhecidos e as práticas 

parecem ainda conter uma significante parte de empirismo. Complemementa que esforços 

específicos deste seu trabalho foram dedicados ao conhecimento do processo de 

combustão da chama e os resultados indicam similaridade entre a combustão de poeiras 

combustíveis e a combustão de misturas de gases. Para a ignição por faiscamento foi 

demonstrado que uma energia mínima absoluta pode existir para algumas nuvens de 

poeiras com um entendimento similar para a combustão de misturas de gases 

(PROUST, 2006). 

Na conclusão Prost sugere que a teoria de propagação da chama, em relação aos modelos 

de turbulência da combustão e os parâmetros básicos de combustão, permitem que o 

conhecimento básico sobre mecanismos de ignição possa ser aplicado a situações práticas 

tal como fibra ótica e laser para definir os limites de segurança 

(HAWKSWORTH et al, 2004) e as mesmas informações são utilizadas para enfrentar a 

difícil questão das fontes de ignição mecânica (HAWKSWORTH et al., 2004). 

No artigo intitulado “Analysis of Ignition Risk on Mechanical Equipment in ATEX” cita 

que para atender a Diretiva ATEX 94/9/CE, as fontes de energia não elétricas também 

necessitam ser avaliadas antes que um equipamento ATEX seja colocado no mercado. 

Entre estas fontes, fricção mecânica e os impactos são as principais causa de ignição de 

atmosferas explosivas, conforme Figura 1.1. A análise de risco do equipamento consiste 
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em considerar as falhas que podem levar à ignição. Se a falha envolve um atrito entre 

duas partes ou um impacto, é necessário avaliar se esta fricção ou impacto pode dissipar 

uma quantidade suficiente de energia capaz de causar a ignição de uma atmosfera 

explosiva circundante (PROUST et al., 2006). 

O programa europeu de pesquisa denominado MECHEX estudou os processos de 

degradação de energia mecânica em aquecimento durante os processos de fricção e de 

impacto, além de examinarem os mecanismos de ignição na zona de contato ou zona de 

atrito. 

 
Figura 1.1 - Tipologia de fontes de ignição na prática, investigações de 

diferentes fontes (PROST at.al., 2006) 

 

Foram propostos modelos simples para aplicações práticas. Para situações de fricção a 

energia crítica de atrito é calculada sem qualquer limitação quanto a um limite inferior 

potencial relativo à velocidade de atrito. No caso de impactos, o parâmetro relevante para 

a ignição não é a energia cinética do projétil, mas sua velocidade no impacto e a natureza 

dos materiais (PROUST et al., 2006).  

Segundo o autor, o risco de ignição por fricção acontece entre dois corpos sólidos em um 

processo através do qual energia mecânica é transformada em calor. 

Experiências revelam que o calor é produzido na área do atrito quando o material sofre 

severa abrasão e difunde externamente. Complementa que é bem conhecido, conforme o 

modelo desenvolvido, que demonstrou que a quantidade de calor envolvida é 

proporcional à aplicação da força e da velocidade de deslizamento 

(KRAGELSKII, 1965). 
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Além disso, se o atrito for suficientemente intenso, alguns materiais podem ser 

“arrancados”, resultando em fragmentos sendo expelidos. Estes eventos às vezes são 

denominados de “faiscamento por fricção” ou “chuva de faísca”. 

As análises dos mecanismos de ignição revelaram que durante a fricção e impactos são 

possíveis três diferentes processos de ignição: 

� No contato direto com a zona quente de atrito, contudo a temperatura local é 

elevada o suficiente de acordo com o mecanismo de pratos quentes. A 

investigação experimental mostra que o parâmetro crítico é a temperatura na 

zona quente, da ordem de centenas de graus Celsius; 

�  A potência dissipada na fricção pode facilmente ser da ordem de centenas de 

Watts. Se a fricção ocorrer em uma área suficientemente confinada, isto significa 

que a temperatura pode ser elevada e atingir a temperatura de autoignição 

estabelecida pela ATEX. Esta situação pode ser bem representada pelas 

temperaturas de ignição estabelecidas nas normas; 

� As faíscas podem ser uma causa de ignição. Caso a temperatura inicial no 

começo do despreendimento não for diferente daquela da zona de atrito, as 

faíscas somente serão capazes de se constituir em uma causa de ignição se, mais 

tarde, em seu voo, sua temperatura aumentar bem acima daquela da zona de 

fricção. Isto pode ocorrer se as partículas lançadas forem capazes de queimar. 

Neste caso, o processo de ignição pode ser interligado ao mecanismo de ignição 

por faiscamento, que se refere às energias mínimas de ignição (MIE). 

Já em relação à ignição em torno de superfícies aquecidas, este mecanismo de ignição é 

frequentemente invocado, sendo considerado como a principal causa para a ignição 

mecânica, mas segundo Proust, pelo seu conhecimento, nunca realmente comprovada. 

Para os experimentos de fricção, eles foram filmados com uma câmera de vídeo de alta 

velocidade e desenvolvidos através de uma máquina grande de disco de corte operada em 

atmosferas explosivas, que demonstraram claramente que a ignição era originada da 

região de atrito. Isto ocorre tão logo algum limiar da temperatura crítica tenha sido 

alcançado na região de atrito. Estas temperaturas foram avaliadas para certo número de 

atmosferas (misturas de hidrogênio/ar, metano/ar, propano/ar, etileno/ar, dietiléter/ar, 
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acetona/ar etc.) e comparadas com as temperaturas críticas previamente determinadas 

para ignição em superfícies quentes em atmosferas explosivas. É bem demonstrado que 

ambos os grupos de valores se correlacionam extremamente bem, mostrando que a 

ignição por fricção é um mecanismo de ignição por “superfície quente”. Contudo, deve 

ser observado que a temperatura crítica de superfície quente não parece estar relacionada 

diretamente com a temperatura padronizada de autoignição e nem com a energia mínima 

de ignição, indicando que pode existir um novo tipo de critério de ignição 

(PROUST et al., 2006). 

Os experimentos com uma máquina pequena de corte, com configuração de disco de aço 

carbono contra barra de aço carbono, mostrou somente um aumento moderado da 

temperatura média, através do volume enclausurado do disco (400 ºC) e dentro da “chuva 

de faísca”, quando comparada com a temperatura alcançada na zona de atrito (700 ºC). 

Então a ignição provavelmente teria que ocorrer na zona de contato quente antes que 

qualquer possibilidade de ignição através do volume possa acontecer. 

Não existe nenhuma evidência de qualquer ignição que seja indubitavelmente atribuída a 

faíscas voadoras nestes experimentos. Não existem evidências de qualquer fragmento 

possa queimar uma atmosfera circundante, a não ser numa situação extrema de atrito 

intensivo de alumínio contra aço de maior dureza. Pode ser considerado como uma 

ignição por faiscamento uma fricção contra um material oxidado que possa conduzir a 

uma reação thermite? Após os ensaios ele concluiu que, genericamente, a temperatura 

necessária para produzir ignição é bem acima da temperatura crítica de “superfície 

quente”, com exceção do caso específico de enxofre, o qual necessita ser mais bem 

analisado em pesquisas futuras. Desta forma, está confirmado que a temperatura da faísca 

necessita ser bem acima daquela da zona de atrito para gerar um aumento do risco de 

ignição, lembrando que os fragmentos têm que queimar em algum lugar 

(Proust et al., 2006). 

A análise física do modelo desenvolvido mostrou que a máxima temperatura na zona de 

atrito depende somente do poder de fricção sem qualquer limitação sobre qualquer limite 

inferior de velocidade de atrito. Por exemplo, é possível causar a ignição de misturas, tais 

como: propano/ar, etileno/ar e hidrogênio/ar, a velocidades de atrito igual ou até menor 

do que 1 m/s, que algumas vezes é considerado como um “limite seguro”. 
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Algumas das conclusões deste artigo que possuem interesse para esta pesquisa são: 

• com exceção para situações muito especiais de reações “thermite” que não foram 

escopo do trabalho, a “chuva de faísca” resulta da produção de fragmentos dentro 

da zona de atrito é menos perigoso do que as altas temperaturas de fricção ou da 

área de impacto. 

• os parâmetros relevantes para ignição durante os impactos não é a energia cinética 

do projétil, mas sua velocidade e a natureza dos materiais. Os dados 

experimentais não são suficientes para validar o modelo e mais experiências 

necessitam ser conduzidas. 

• foi observado que um parâmetro crítico é a temperatura de superfície quente, uma 

propriedade da mistura que não parece ser firmemente ligada a qualquer 

parâmetro conhecido de ignição padronizado. 

3.5.6 Mindy Wang 

Em um artigo da revisão técnica publicado no Fire Protection Jornal e intitulado “The 

Danger of Incendive Sparks: A Few Fundamental Aspects About Ignition and Flame 

Propagation in Dust Clouds”, WANG in Memoradum NFPA 30 (2010) cita que após a 

conclusão da API sobre ferramentas não faiscantes, o Institute of Petroleum liberou um 

aviso para o Fire Research Board Committee on Industrial Fires and Explosion. Este 

Comitê retornou com algumas conclusões, uma das quais era que “Até que... evidências 

sejam obtidas para demonstrar que o impacto de ferramentas manuais de aço sobre aço é 

segura, é advertido para a utilização de ferramentas não faiscantes em situações onde 

atmosferas explosivas são inevitáveis”. 

3.5.7 J. Tinsley Oden 

No relatório “Models and Computational Methods for Dynamic Friction Phenomena”, 

cita que a história do desenvolvimento da natureza das forças de atrito dinâmico 

desenvolvido entre corpos em contato é extremamente complexa e é afetada por uma 

longa lista de fatores: a constituição da interface; as escalas de tempo e frequência do 

contato; a resposta da interface para as forças normal; inércia e os efeitos térmicos; a 

rugosidade das superfícies de contato; histórico de cargas; o desgaste e falha geral dos 
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materiais de interface; a presença ou ausência de lubrificantes; e assim por diante. Assim, 

o atrito dinâmico não é um fenômeno único, mas sim uma coleção de muitos complexos 

fenômenos mecânicos e químicos entrelaçados em um mosaico, cujas características não 

podem ser totalmente compreendidas através de experimentos simples isolados. 

Pelo atrito de deslizamento dinâmico o autor refere a uma importante classe de problemas 

verdadeiramente dinâmicos, que incluem efeitos tais como: fricção, deslizamento e 

amortecimento dinâmico. A constituição de uma interface material é essencialmente 

estável, não há penetração marcada ou deformação plástica normal da interface e, pelo 

menos a partir de um ponto de vista, as forças de atrito desenvolvido na superfície de 

contato parecem depender da velocidade de deslizamento de uma superfície em relação à 

outra. Para obter dados experimentais reprodutíveis sobre estes tipos de efeitos de atrito, é 

necessário causar atrito das superfícies de contato por um período de tempo até que uma 

condição de condição de operação da interface seja atingida. Tais pré-condicionamentos 

podem fraturar e trabalhar no endurecimento das asperezas de superfície e resultar em 

uma superfície lisa para contato que, ao contrário da categoria I, deformações plásticas 

normais à interface não são significativas ou podem não ocorrer. 

Complementa que o estudo dos efeitos de atrito na mecânica dos sólidos é 

particularmente dificultado pela ausência de um modelo sólido que seja completamente 

aceito. Desta forma, o estudo desenvolvido teve como objetivo obter modelos e 

procedimentos computacionais para análise de contato e problemas de atrito, que 

possuem como características que os movimentos rígidos relativamente maiores podem 

ocorrer e que as forças de atrito variam de acordo com a velocidade de deslizamento. 

Conclusão: Os resultados obtidos e as experiências de vários autores (por exemplo, 

TOLSTOI, 1967) sugerem que o movimento de deslizamento e o valor do coeficiente de 

atrito cinético são dependentes das propriedades geométricas e dinâmicas do aparelho 

utilizado (rigidez, massa, amortecimento) (ODEN et al., 1984). 
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CAPÍTULO IV 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 MATERIAIS E DISPOSITIVO DE ENSAIO 

 

Para que os objetivos desta tese fossem atingidos, o método de ensaio adotado consistiu 

na utilização de um dispositivo de ensaio com características aproximadas de uma 

situação real de impacto por ferramenta manual. Foi investigado se a situação relatada no 

registro da OSHA nº 300965795:1998, que cita: “Enquanto martelava a linha com a 

marreta, uma explosão ocorreu. O empregado veio a falecer com a explosão no ambiente” 

é de fato a causa da explosão, risco real, para este tipo de operação na indústria do 

petróleo e gás. 

Este dispositivo foi concebido a partir de uma idéia inicial ocorrida em 1976. O projeto 

original evoluiu para uma concepção apresentada no exame de qualificação do doutorado. 

Quanto ao projeto final, alterações foram executadas visando à funcionalidade e ao 

aperfeiçoamento do dispositivo. 

As pesquisas do potencial de risco das ferramentas manuais envolveram a utilização de 

ferramentas manuais novas, já utilizadas e desgastadas, todas de aço carbono. 

Objetivo: Avaliar a capacidade de estas ferramentas serem fonte de ignição de 

gases do Grupo IIC. 

Fases: 

i. Pesquisa bibliográfica para determinação do “estado da arte” relacionado aos 

ensaios e conhecimentos sobre os níveis de energia liberados por equipamentos 

mecânicos em processos de faiscamentos, além de relatórios de acidentes cuja 

conclusão de causa básica esteja relacionada ou tenha sido caracterizada desta 

maneira; 

ii.  Estudo e implantação de metodologia para avaliação do faiscamento por 

ferramentas manuais mecânicas. Estabelecimento e verificação dos procedimentos 
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de ensaios com marreta manual em laboratório especializado de ensaios de 

equipamentos para atmosferas explosivas buscando avaliar sua capacidade de 

ignição. Utilização de câmeras de alta definição e velocidade para documentação 

do fenômeno, além de equipamentos de medição de alta sensibilidade; 

iii.  Análise metalográfica das ferramentas manuais, obtidas em loja do ramo de 

ferramentas, similar àquelas efetivamente utilizada em uma empresa da atividade 

de óleo e gás; 

iv. Realização de ensaios de impacto, para as amostras, em atmosferas explosivas de 

hidrogênio, conforme procedimento de ensaio descrito no item 4.2.1. 

v. Simulação de situações reais em que é produzido o faiscamento por ferramentas 

mecânicas manuais (marreta), verificando a sua capacidade de ser fonte de 

ignição em ambientes correlacionados àqueles existentes na indústria do óleo e 

gás; 

vi. Avaliação através de sensores de vibração das energias totais de impacto 

desenvolvidas no momento do contato inicial; 

vii.  Avaliação termográfica do impacto buscando entender se as temperaturas geradas 

e liberadas podem ser consideradas como críticas no efeito de explosão da 

atmosfera explosiva; 

viii.  Avaliação por câmera de alta velocidade da possibilidade de ocorrência de 

faiscamentos e entendimento dos processos mecânicos envolvidos no impacto; 

ix. Ensaios de impacto em ambiente de atmosferas explosivas utilizando 

concentrações de hidrogênio de (21±2)% v.v.. Esta concentração é referenciada na 

ABNT NBR IEC 60079-11 para ensaios de equipamentos com tipo de proteção 

“segurança intrínseca”. Representa a concentração de hidrogênio (21%) na qual 

ocorre a menor “energia mínima de ignição”, ou seja, ponto mínimo da inflexão 

da curva de inflamabilidade (concentração versus energia) onde é possível causar 

a ignição de uma atmosfera explosiva utilizando a menor energia;  

x.  Avaliação critica dos resultados obtidos nas simulações e na metodologia de 

pesquisa frente aos resultados alcançados; 
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xi. Estudo da pertinência e o alcance dos riscos das ferramentas mecânicas manuais 

nas áreas de atmosferas explosivas nas operações da indústria do óleo e gás. 

4.1.1 Materiais 

i. Cabeça de marreta de aço carbono, linha industrial, inicialmente sem oxidação; 

ii.  Modelo de cabo de madeira; 

iii.  Massa da cabeça da marreta: (1,0; 2,0; 3,0; 4,0 e 5,0) kg; 

iv. Dispositivo de ensaio com redução do volume livre para ensaios na presença de 

gases do Grupo IIC; 

v. Utilização de hidrogênio de alta pureza, na concentração de (21± 2)% v/v, 

conforme o critério de menor energia de ignição estabelecido para ensaios com 

equipamentos de segurança intrínseca da norma ABNT NBR IEC 60079-11; 

vi. Dispositivo de ensaio mecânico de impacto; 

vii.  Câmera de filmagem de alta velocidade; 

viii.  Equipamento de medição de temperatura (termógrafo de alta frequência); 

4.1.1.1  Condições para a realização dos ensaios em atmosferas explosivas 

i. Umidade de (60 ±20) %RH; 

ii.  Temperatura de (30±10)ºC; 

iii.  Pressão atmosférica de (100 ± 10%) kPa ou seja (1000 ± 10%) mbar; 

iv. Ambiente de laboratório de ensaio acreditado pelo Inmetro com escopo para 

avaliação de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas. 

4.1.2 Concepção do projeto inicial 

A origem da idéia do dispositivo de ensaio utilizado ocorreu no ano de 1976. 

Um jovem estudante do Colégio Nova Friburgo da Fundação Getúlio Vargas 

(CNF da FGV) propôs ao seu professor de física do 1° ano do 2°grau, prof. Délio Freire, 

a confecção de um dispositivo simples para apresentação na feira de ciências da cidade. 
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 Este dispositivo de ensaio (Figura 4.1) era para comprovar que dois corpos de massas 

diferentes caem com a mesma aceleração (aceleração da gravidade - g). Era utilizado o 

conceito de medição de tempo para a obtenção da aceleração por fórmulas já 

consagradas. O dispositivo projetado era formado por uma placa de madeira onde eram 

fixadas duas bobinas elétricas (formadas por um núcleo metálico, onde em uma de suas 

extremidades seu formato era côncavo para encaixe das esferas metálicas e enrolado por 

uma fiação metálica de cobre). Por efeito eletromagnético, as esferas metálicas, de 

dimensões diferentes, seriam mantidas em estado de repouso. Para suspender as esferas, 

um sistema de cestas e cordas seria utilizado. Outra corda deslocaria a cesta lateralmente 

para permitir a queda livre das esferas. 

 

Figura 4.1 - Primeira concepção do dispositivo de ensaio (1976) 

Funcionamento: Ao ser acionado um interruptor elétrico, a energia elétrica do circuito 

seria interrompida ocasionando, simultaneamente, a queda das esferas e o acionamento 

dos dois cronômetros. Os alvos (cestas) ao receberem os impactos desligariam os seus 

respectivos cronômetros. Pelos tempos de queda das duas esferas medidas e com a 

distânica percorridas previamente conhecidas seria possível avaliar suas acelerações pela 

aplicação de fórmulas matemáticas. Com os resultados experimentais seria possível 

comprovar que as acelerações das esferas de diferentes dimensões e pesos eram idênticas, 

e próximas a aceleração teórica gerada pela gravidade. 

Etapas executadas: Os cronômetros foram obtidos, os eixos das bobinas e as esferas 

foram usinados e as cestas compradas. O colégio, através do professor Délio apoiou e 

financiou a compra de trilhos de alumínio que fariam parte da sustentação da placa de 

madeira do dispositivo. 

O projeto idealizado não era viável pelas dificuldades mecânicas impostas ao mesmo. Ele 

não foi finalizado. Aquelas idéias foram esquecidas, porém arquivadas na memória. No 
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início deste trabalho, sem perceber, o projeto de 1976 foi retomado, agora com condições 

técnicas e financeiras adequadas para leva-lo a obtenção de resultados consistentes. 

A concepção do projeto estudantil e do dispositivo de ensaios utilizado nesta tese é a 

mesma: obter o tempo de queda de um corpo e consequentemente, o valor da aceleração 

média durante a queda. A diferença é que agora o objetivo final é obter a energia estática. 

4.1.3 Descrição geral do dispositivo de ensaio 

 

Originariamente o dispositivo de ensaio foi idealizado conforme apresentado na 

Figura 4.2 e na Figura 4.3. 

 O dispositivo de ensaio final utilizado foi constituído de uma estrutura metálica, em 

formato retangular, com cobertura interna em material plástico e detalhado a seguir: 

i. Dimensões da estrutura metálica externa: (3630 X 500 X 500) mm. Não inclui a 

altura do motor elétrico que se localiza sobre a estrutura metálica (Figura 4.4); 

ii.  Dimensões da cobertura interna: tubo plático de 300 mm de diâmetro e 

comprimento de 3400 mm (Figura 4.5); 

iii.  Para permitir a repetição do ensaio, o dispositivo de ensaio possui um sistema de 

sensores e controlador. Este controlador é um variador de frequência ajustado 

para a realização de ensaios repetitivos e regulares. O sensor inferior identifica 

quando a cabeça da marreta está na parte inferior, sobre o alvo, e envia um sinal 

para o conversor. Este energiza um motor, posicionado sobre a estrutura metálica, 

que possui um carretel associado a seu eixo. O acionamento do carretel faz com 

que um cabo de aço seja enrolado e gere um movimento de elevação da cabeça da 

marreta. Ao atingir a elevação estabelecida, um segundo sensor posicionado nesta 

região superior identifica a passagem da cabeça da marreta e envia um sinal para 

o conversor, interrompendo a energia do motor. Este fato gera a queda da cabeça 

da marreta através de um perfil “H” em direção ao alvo. Este conjunto, motor e 

conversor, deve ser posicionado fora da área de mistura inflamável. Toda e 

qualquer interligação entre a área com mistura inflamável e a área segura deve ser 

realizada através de meios apropriados para não permitir a liberação da mistura 

inflamável para o ambiente externo ao dispositivo de ensaio; 
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� Para não permitir vibrações excessivas que possam comprometer a 

operacionalidade do equipamento, o dispositivo de ensaio deve ser fixado a uma 

estrutura fixa. 

  

Figura 4.2. Dispositivo de ensaio 
inicialmente proposto (vista frontal)  

Figura 4.3. Dispositivo de ensaio 
inicialmente proposto (vista lateral) 

 

  

Figura 4.4. Configuração do dispositivo de 
ensaio durante a realização dos ensaios 
mecânicos em condições ambientais. 

Figura 4.5. Configuração do dispositivo de 
ensaio durante a realização dos ensaios em 

atmosferas explosivas  
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4.1.4 Critérios de projeto do dispositivo de ensaio 

i. a ferramenta manual de ensaio deve ser uma cabeça de marreta, permitindo diferentes 

dimensões, peso e composição química; 

ii.  a cabeça de marreta deve cair em queda livre, ou o mais perto desta característica, 

contra uma placa metálica instalada sobre o alvo; 

iii.   o dispositivo de ensaio deve ser capaz de executar um único ensaio ou repetir um 

número determinado de operações sequênciais, reproduzindo o processo de 

martelamento, a critério do planejamento dos ensaios; 

iv. queda de diversas alturas, gerando diferentes níveis de energia de impacto; 

v. o alvo do impacto deve ser capaz de permitir a avaliação de diferentes composições 

metálicas e adotar ângulos variáveis; 

vi. a estrutura de suporte do alvo não deve ser rígida a ponto de alterar as condições de 

colisão e afetar a capacidade de deformação ou vibração encontrada em estruturas de 

grande porte dos equipamentos metálicos de processo da indústria de óleo e gás; 

vii.  a cabeça da marreta não deve realizar os impactos sempre da mesma forma, variando 

levemente os ângulos e forças, pois os impactos reais são desta maneira. 

 

4.1.5. Dispositivo de ensaio experimental  

No Anexo III são apresentadas algumas figuras com detalhes construtivos. 

Com base nas premissas do subitem 4.1.4 foi projetado um dispositivo de ensaios com as 

seguintes características: 

i. de repetições de impactos, similar a um equipamento industrial conhecido pela 

engenharia civil como “bate-estacas”; 

ii.  de modo a que os impactos fossem sempre sobre um alvo de pequenas dimensões, foi 

projetado um sistema de deslizamento por rodas (peso 2.063,66 g) sobre um perfil 

metálico “H” vertical. O sistema de fixação da cabeça da marreta de 4,0 kg, ao 

sistema de deslizamento, possui peso de 1.474,82 g. Peso do conjunto: 3.538,48 g; 
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iii.  para o controle de velocidade de subida foi utilizado um motor elétrico associado a 

um variador de frequência, tornando possível repetir o ensaio sempre sob as mesmas 

características de velocidade de subida e programação do número de repetição de 

ensaios. Foi construído um dispositivo (carretel) em alumínio para o enrolamento do 

cabo de aço pelo eixo do motor; 

iv. instalado um sistema de segurança de parada e partida, para a interrupção do ensaio, 

através do controle da energia elétrica 

v. para realizar a queda livre da cabeça da marreta, o motor elétrico foi especificado 

para, ao ser desenergizado, não oferecer resistência ao deslocamento do peso por freio 

mecânico; 

vi. estabelecido um sistema de sensores para controlar as alturas de acionamento e 

desligamento do motor elétrico, possibilitando repetições das alturas; 

vii.  construído sistema de deslizamento sobre rodas em um perfil “H”, fixo e calibrado. 

Rodas com rolamentos metálicos, recobertos por resina plástica para evitar 

faiscamento; 

viii.  projetado um sistema de ajuste para utilizar cabeças de marretas de varias dimensões, 

de acordo com sua característica “peso”, distância do ponto de impacto e formato de 

encaixe. O sistema de adaptadores para cabeças de marretas ≥ 4 kg, possui peso de 

1.474,82 g. O sistema de adaptadores para cabeças de marretas < 4 Kg, possui peso de 

1.245,08 g; 

ix. para realizar ensaios em placas de materiais e dimensões diferentes, e não ocorrer a 

destruição do alvo do equipamento, foi construído uma base com furação e ressalto, 

de modo a acomodar diferentes placas de ensaio; 

x. alvo de impacto com ajuste de ângulo. 

xi. peso das cabeças de marreta de materiais com diferentes composições químicas2 e 

origens; 

                                                 
2 Para efeito deste trabalho a composição química descrita não inclui a quantidade de carbono. O objetivo é 
destacar a composição metálica predominante na ferramenta ou alvo. 
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• Para os ensaios foram adquiridos cinco cabeças de marretas novas de aço carbono, 

de (1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0) Kg, de composições químicas, conforme Tabela 4.1. 

1,0 Kg 2,0 Kg 3,0 kg 4,0 Kg 5,0 Kg 
Fe 99,14 
Pb 0,22 
Mg 0,18 
Ti 0,46 

 

Fe 97,98 
Cu 1,04 
Mn 0,25 
Ti 0,73 

 

Fe 98,82 
Cu 0,14 
Mn 0,80 
Cr 0,24 

 

Fe 97,98 
Cu 1,04 
Mn 0,25 
Ti 0,73 

 

Fe 99,68 
Zn 0,05 
Mn 0,26 

  
 

Tabela 4.1 – Composição química das cabeças de marretas novas de aço carbono 

• Para os ensaios foram adquiridos três cabeças de marreta novas de bronze, 
com  (1,0; 2,0; 3,0) Kg e as seguintes composições químicas, conforme 
Tabela 4.2. 

1,0 Kg 2,0 Kg 3,0 kg 

Cu 86,85 
Zn 5,97 
Pb 5,63 
Fe 0,75 
Ni 0,40 
Sn 0,41 

 

Cu 87,52 
Zn 6,06 
Pb 5,46 
Fe 0,57 
Ni 0,39 

 

Cu 84,55 
Zn 6,01 
Pb 7,72 
Fe 0,93 
Ni 0,40 
Sn 0,39 

 

Tabela 4.2 – Composição química das cabeças de marretas novas de bronze 

• Foram cedidas para teste 12 cabeças de marretas, de aço carbono e bronze, 

desgastadas por utilização em plantas industriais da indústria de óleo e gás: 

xii. Dimensionais das placas metálicas utilizadas para os impactos. As medidas foram 

realizadas com paquímetro eletrônico marca Mitutoyo, modelo Absolute. 

xiii.  Composição química das placas metálicas utilizadas para os impactos, sobre o alvo, 

conforme Tabela 4.3. 

Alumínio 
inteira 
Al-356 

Alumínio 
Bi-partida 

Al-356 

Aço 
inoxidável 

304 

Aço carbono 
inteira (1) 

Aço carbono 
inteira (2) 

Aço carbono 
bi-partida 

Al 99,54 
Zr 0,01 
Fe 0,47 
  

 

Al 99,50 
Zr 0,01 
Fe 0,48 
Rn 0,02 

 

Fe 69,85 
Cr 16,62 
Ni 10,15 
Mo 1,74 
Mn 1,37 
Cu 0,27 

 

Fe 99,76 
Mn 0,24 

  
  
  
  

 

Fe 99,76 
Mn 0,24 

  
  
  
  

 

Fe 99,07 
Mn 0,48  
Si 0,17 
S 0,08 
Ni 0,07 
Pb 0,05 
Cu 0,02 

 

Tabela 4.3 – Composição química das placas metálicas de ensaio 
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xiv.  Medição de dureza das placas metálicas utilizadas sobre os alvos de impacto, 

conforme Tabela 4.4. 

Placa de alumínio 

Especif. Al-356 

Placas bi-partidas de 

aço carbono 

Placa de aço 

inoxidável 304  

Placa de aço 

carbono 

Sem 

impacto 

Com 

impacto 

Sem 

impacto 

Com 

impacto 

Sem 

impacto 

Com 

impacto 

Sem 

impacto 

Com 

impacto 

- - 
HRB 

67,17 
- 

HRB 

89,10 

HRB 

102,19 

HRB 

62,41 

HRB 

76,27 

 Tabela 4.4 – Dureza das placas metálicas utilizadas sobre os alvos. 

Conversão em outras unidades de dureza, conforme Tabela 4.5: 

Unidade 

de 

medida 

Placa de alumínio 

Especif. Al-356 

Placas bi-partidas 

de aço carbono 

Placa de aço 

inoxidável 304  

Placa de aço 

carbono 

Sem 

impacto 

Com 

impacto 

Sem 

impacto 

Com 

impacto 

Sem 

impacto 

Com 

impacto 

Sem 

impacto 

Com 

impacto 

HRB - - 67,17 - 89,10 102,19 62,41 76,27 

HRC - - - - - 26 - - 

Vickers   120  190 270 110 145 

Brinell   114  181 256 105 138 

 Tabela 4.5 – Conversão da dureza das placas metálicas utilizadas sobre os alvos em 

outras unidades de medição. 

xv. Medição de dureza das cabeças de marretas utilizadas no ensaio de impacto, 

conforme Tabela 4.6; 

Cabeça de marreta de 
aço carbono nova (1) 

Cabeça de marreta de 
aço carbono nova (2) 

Cabeça de marreta de 
aço carbono usada 

Sem 

impacto 

Com 

impacto 

Sem 

impacto 

Com 

impacto 

Sem 

impacto 

Com 

impacto 

HRB 

75,81 
- 

HRB 

89,15 

HRB 

102,19 
- HRB 71,83 

Tabela 4.6 – Dureza das cabeças de marretas dos ensaios de impacto. 
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xvi. Medição de vibração: Para a obtenção do tempo de descida foi utilizado um 

acelerômetro PCB, da Piezotronics Vibration Division, modelo n° 253B33, 

SN. 95479 ICP, com uma sensibilidade de 100mV/g ou 10,19 mV/(m/s²) e precisão 

de ± 5%. Sua faixa de medição é de ± 491 m/s² pk. O tempo de captação de dados é 

de 0,0005 segundos. 

4.1.6. Preparação do dispositivo de ensaio 

As verificações de inspeção do dispositivo de ensaio são uma parte importante 

deste procedimento de ensaio. Isto inclui as condições físicas das partes, o alinhamento e 

a limpeza. 

i. Condição física dos dispositivos – Inspecionar periodicamente: sistema guia, 

rodas, superfícies, cabos e a coluna, para avaliar e eliminar quaiquer 

deficiências físicas que possam atrapalhar ou impedir a queda do peso em seu 

trajeto. Certificar que o peso desliza adequadamente; 

ii.  Alinhamento - Alinhar o sistema de guia, permitindo que o peso de impacto 

percorra o caminho, perpendicular ao plano da terra, dentro de ±0,25 graus. Este 

desalinhamento é suficiente para gerar um deslocamento de 13 mm ao longo de 

3.000 milímetros de comprimento. Desalinhamento desta magnitude pode ser 

detectado utilizando uma linha de prumo. 

 

4.1.7. Método de Bruceton “up and down” 

 

Este método é empregado no caso de ser necessário identificar os limites da ocorrência da 

ignição e está definido no ensaio da ASTM E680-79 como o seu método de referência. 

A detecção de reação (“com ignição” ou “sem ignição”) é considerada como ponto crítico 

para a sensibilidade do ensaio, que pode alterar significativamente os seus resultados 

(WILD et al., 2002). O ponto de corte adotado é definido como o impacto que produz 

explosão dentro do dispositivo de ensaio (“com ignição”) e uma falta de reação (“sem 

ignição”). 

O ensaio seguinte, após um resultado "com ignição” é realizado com a redução da energia 

de impacto a um nível inferior ao do ensaio anterior. Depois de um resultadado "sem 
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ignição", o próximo ensaio é realizado a um nível com elevação do nível de energia do 

ensaio anterior. O número mínimo de ensaios recomendados por NEYER et al.(1999) é 

de 21; o número de amostras recomendado deve ser de no mínimo 5. As alturas de quedas 

utilizadas para os ensaios devem ser tabeladas e os valores igualmente espaçados para 

que erros, que normalmente se verificam em ensaios de impacto, sejam evitados. 

Todos os métodos utilizados nos ensaios previstos pela ISO 14304 assumem que a 

probabilidade dos limites dos níveis de estímulo para ensaios de sensibilidade de 

materiais explosivos possuem uma distribuição normal, conforme Figura 4.6 

(NEYER et al., 1999).  

 

Figura 4.6 - Comparação entre as estimativas do desvio padrão relativa a 5% e 95% 

em relação ao tamanho da amostra (NEYER et al., 1999). 

 
4.1.8. Justificativa do tamanho da amostra de ensaio 

 

Para efeitos deste trabalho foi decidido realizar os ensaios em conformidade com a 

ABNT NBR IEC 60079-1, item 15: “ensaios de tipo”, atendendo ao subitem 15.1.2 –

“determinação da pressão de explosão (pressão de referência)”, executando um número 

de ensaios mínimos de: 

Equipamentos elétricos do grupo IIC: 

• três ensaios com (14 ± 1) % de acetileno e; 
• três ensaios com (31 ± 1) % de hidrogênio. 

Assim sendo, serão executados para efeito deste trabalho de tese, no mínimo, 6 ensaios 

por tipo de material. 
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4.2. OS PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

4.2.1. Ensaios  

Os ensaios foram divididos em duas etapas distintas: 

i. Ensaios preliminares mecânicos, em atmosfera ambiente, realizados em 

um laboratório de tecnologia de materiais de um centro de pesquisa da 

indústria de óleo e gás; 

ii.  – Ensaios para determinação do potencial de ignição realizados em 

laboratório acreditado pelo Inmetro para o escopo de ensaios em 

atmosferas explosivas. 

 

4.2.2. Processos de ajuste 

Para os processos de ajuste foi realizada uma fase preliminar de ensaios buscando 

analisar as condições de contorno que poderiam afetar os ensaios finais, tais como: 

operação do equipamento (partes de mecânica, elétrica e instrumentação); caracterização 

dos materiais; calibração das alturas de queda da marreta e dados relacionados às energias 

produzidas.  

Após as montagens dos diversos sistemas foram realizados os primeiros testes de 

operação, porém para não danificar os corpos de prova dos alvos metálicos e cabeças das 

marretas, foi utilizado um alvo de resina plástica (teflon). 

Inicialmente os sensores utilizados não funcionaram devido à incompatibilidade de sua 

faixa de sensibilização como as tensões de operação do conversor de frequência. Foram 

alterados os modelos para faixas compatíveis. O sistema respondeu aos estímulos de 

partida e parada, porém com o impacto da marreta sobre o alvo de material plástico, 

ocorreram choques parcialmente elásticos com retorno acentuado da cabeça da marreta. 

Este fenômeno provocava a saída do cabo de aço do corpo do carretel do motor. Foi 

realizado um processo de aprofundamento do corpo do carretel buscando aumentar o 

volume de captação. Não foi suficiente. Foi construído um sistema de contenção do cabo 

de aço, que também não resolveu. A solução foi colocar duas “aletas”, uma em cada 
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extremidade do carretel, aumentando artificialmente a altura das laterais do mesmo. Esta 

solução demonstrou ser satisfatória. 

Resolvidos os problemas iniciais teve início os ensaios para determinação das energias 

relacionadas a cada altura de queda da cabeça da marreta. 

A proposta era medir as energias totais geradas para cada altura de ensaio, a saber: 0,5 m, 

1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m e 3,0 m. Estas energias seriam utilizadas como forma de 

correção para a calibração das alturas dos sensores. Seriam adotadas como base os 

valores esperados de energia em um sistema ideal, sem perdas de energia por atrito com o 

ar e com o perfil “H” metálico, durante a descida da marreta e reproduzindo uma queda 

livre com aceleração da gravidade em ambiente de vácuo.  

Considerando que podemos descrever a energia total = energia mecânica (vibração e 

deformação) + energia térmica + energia elétrica (faiscamento) + energia luminosa + 

energia sonora, os métodos de ensaio para esta decomposição seriam: 

i. Energia mecânica (vibração) – desenvolvimento de um programa a partir do 

software MatLab® e os dados obtidos através de sensores de vibração; 

ii.   Energia mecânica (deformação) – através de medições entre o momento anterior 

ao impacto e posterior ao mesmo; 

iii.  Energia térnica – através da medição por termografia; 

iv. Energia elétrica – como as energias liberadas são da ordem de µJ, não é possível 

medir esta energia. Seria considerada por observação visual, registrada em 

sistema qualitativo do tipo “possui” ou “não possui”, sem medição. Trata-se de 

uma ordem de grandeza muito pequena se comparada com as ordens de grandeza 

mecânicas. Como esta é a energia foco deste estudo, foi avaliada através de 

sistema qualitativo do tipo “passa” ou “não passa” em laboratório especializado 

para atmosferas explosivas, associado a observações de sua existência através de 

câmeras de alta velocidade; 

v. Energia luminosa – como as energias liberadas são de ordem de grandeza muito 

pequena se comparada com as ordens de grandeza mecânicas, foram desprezadas; 
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vi. Energia sonora – como as energias liberadas são de ordem de grandeza muito 

pequena se comparada com as ordens de grandeza mecânicas, foram desprezadas; 

 

4.2.3. Procedimento do ensaio de impacto 

i. O ensaio consiste em aplicar impactos contra um alvo metálico; 

ii.  A configuração do ensaio consiste de uma queda vertical da cabeça da marreta, 

sem o cabo de madeira; 

iii.  Os impactos serão gerados pela cabeça de uma marreta em queda de determinada 

altura; 

iv. Para cada tipo de material da cabeça da marreta, ou material do alvo, devem ser 

executados 18 impactos, com diferença de tempo mínima de 25s ± 10%; 

v. As energias de impacto serão calculadas a partir dos dados de tempo de queda, 

obtidos pelos medidores de vibração (acelerômetros) instalados na cabeça da 

marreta e um software específico de aquisição de dados; 

vi.  Os alvos são de diferentes materiais, contínuos ou bipartidos, e durezas; 

vii.  Os resultados dos impactos serão avaliados em sistema de “sem ignição” ou 

“com ignição”; 

viii.  Os ensaios de impacto serão continuados enquanto a sequência de energia, da 

menor para a maior, produzam resultados “sem ignição” (nenhuma explosão); 

ix.  Os ensaios serão interrompidos se o resultado for “com ignição” (explosão do 

hidrogênio). Desta forma a ferramenta manual será considerada capaz de causar 

a ignição, para o nível de energia identificado neste impacto; 

x. O impacto deve ser entre a face de impacto da marreta contra uma superfície 

metálica fixa e rígida, formando ângulos que serão determinados por uma 

plataforma de ângulo ajustável; 
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xi. O alvo deve ser uma placa de metal de materiais e dimensões definidas com 

sistema de flexão no momento do impacto que permita movimento da cabeça da 

marreta sobre o alvo (fricção); 

xii. Um sistema, composto por um perfil “H” e rodas, deve permitir que a cabeça da 

marreta percorra o trajeto, em queda, proporcionando o ataque ao alvo, de modo 

controlado porém com pequenas variações no ângulo de impacto; 

xiii.  O dispositivo de ensaio deve receber uma cobertura plástica (tubo de 300 mm de 

PVC) para redução do volume livre e preenchido por hidrogênio, simulando a 

pior condição de um ambiente da indústria de óleo e gás: 

Mistura hidrogênio/ar com (21 ± 2) % v/v. 

xiv. Para permitir a repetição dos impactos, o dispositivo de ensaio deve possuir um 

sistema de controle para iniciar o ensaio e interromper a energia na altura 

especificada, ocasionando a queda da cabeça da marreta; 

xv. O dispositivo de ensaio deve ser firmemente fixado em uma estrutura estável 

para não permitir vibrações que possam comprometer a sua operacionalidade; 

xvi. A mistura inflamável deve ser controlada por uma sala de controle segregada da 

área de ensaio. O laboratório deve possuir acreditação do Inmetro com escopo 

para ensaio com atmosferas explosivas; 

xvii. Pela possibilidade da ignição da atmosfera explosiva, os ensaios devem ser 

controlados e monitorados em tempo real, porém remotamente;  

xviii.  O ensaio deve monitorar: temperatura, umidade e a pressão ambiente;  

xix.  Devem ser realizados 18 impactos, por tipo de metal em análise;  

xx. O ensaio será interrompido por uma ignição ou pelo final do número de ensaios 

estabelecidos.  

xxi. Devem ser registrados todos os parâmetros e resultados para cada ensaio de 

impacto;  
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xxii. Os ensaios uma vez iniciado devem ser conduzidos, preferencialmente, 

ininterruptamente, desde que dentro dos parâmetros de concentração dos gases 

estabelecidos.  

 

4.2.4. Ensaios para determinação da energia térmica dissipada no impacto  

Para o tipo de experimento proposto, a elevação de temperatura ocorre de modo 

instantâneo e a dissipação do calor em superfícies metálicas é rápida. 

As tintas termosensiveis não puderam ser utilizadas visto que o tempo necessário para a 

sua sensibilização é superior ao da duração do impacto e elevação da temperatura. 

A utilização de materiais que pudessem ser direcionadas para o ponto do impacto e 

transmitir para outro ponto, tal como fibra ótica, não podem ser utilizadas por que os 

raios infravermelhos não são transmitidos pela mesma. 

A solução foi utilizar um termovisor com leitura de infravermelho. O princípio básico 

para a obtenção de resultados confiáveis de temperatura por termografia é de que o 

equipamento termográfico avalie a superfície diretamente e em ângulo de 90°. Conforme 

ocorra variação angular com a superfície os níveis de precisão reduzem.  

A conjunção da medição, com ângulo de 90 graus e instantânea, somente foi viável no 

momento em que o ângulo do alvo estava a 60°. Outro complicador é que durante o 

impacto da cabeça da marreta contra a placa na superfície metálica sobre o alvo, a 

superfície que está sendo medida fica temporariamente encoberta pela cabeça da marreta. 

Neste fenômeno estudado existe a necessidade de utilização de um termovisor com 

capacidade de adquirir os dados em alta frequência. Os termovisores industriais atuais 

utilizados para inspeções termográficas possuem uma frequência em torno de 30 Hz, o 

que não permite a medição desejada. Foi utilizado um termovisor de alta frequência de 

marca FLIR, modelo THERMA CAM SC 5000® e com aquisição de dados até 100 Hz, 

mostrado na Figura 4.7. As telas com os resultados obtidos são conforme a Figura 4.8. 
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Figura 4.7 - Termovisor de alta 

 frequência 

Figura 4.8 – Tela com os resultados 

térmicos 

4.2.5. Ensaios para determinação do tempo da queda 

Tendo em vista que o método de decomposição para este tipo de ensaio não é capaz de 

reproduzir de forma confiável os valores desejados, foi utilizado um método alternativo 

buscando identificar apenas as energias totais geradas pelo impacto. 

O método consiste em obter experimentalmente os tempos de descida entre o ponto de 

desprendimento da cabeça da marreta até o impacto. Com base no tempo de descida 

medido e a distância percorrida, dado conhecido, é possível obter a aceleração média de 

descida do conjunto. Com estes parâmetros é possível calcular a energia do impacto. 

Para a obtenção do tempo de descida foi utilizado um acelerômetro PCB, da Piezotronics 

Vibration Division, modelo n° 253B33, SN. 95479 ICP, com uma sensibilidade de 

100 mV/g ou 10,19 mV/(m/s²), com precisão de ± 5%. Sua faixa de medição é de 

± 491 m/s² pk. O tempo de captação entre os dados é de 0,0005 segundos. 

Os sensores piezoelétricos de tensão alternada geram uma tensão de saída devido à 

vibração do elemento piezoelétrico. Após gerar um valor de pico de tensão, esta tensão 

tende a ser estabilizada em torno do ponto de equilíbrio (tensão de zero volt). 

4.2.6. Ensaios para visualização de faiscamento no impacto  

Em virtude do tempo e custo para realizar todo este ciclo de ensaios, foi realizado uma 

otimização do processo, buscando descobrir o ponto aproximado em que poderia ocorrer 

uma eventual ignição. 

Como os ensaios mecânicos já demontravam que não havia faiscamento visível, a olho 

nú, mesmo utilizando os maiores níveis de energia possíveis de serem gerados pelo 
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dispositivo de ensaio, foi decidido realizar uma filmagem em alta velocidade antes do 

início dos ensaios com hidrogênio, para confirmação ou não desta observação prática. 

Foi utilizado uma câmera MIKROTON de 10 KHz, de 10.000 frames por segundo, 

modelo MOTION BLTZ, MAC n°00-11-1C-1-70-B9 com n° série 00180, 

option M3/PH/FM/C, lente NIKON modelo ED0F, NIKKOR 80-200 mm 1:2.8 D. 

Para melhorar o desempenho visual da filmagem, a câmera foi regulada para escurecer o 

ambiente, buscando facilitar a observação de eventuais faiscamentos.  
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O projeto de construção do equipamento de ensaio buscou reproduzir as condições de 

operação mais aproximadas das características em que são utilizadas as ferramentas 

manuais nas atividades de operação e manutenção de equipamentos, industriais e de 

processos, em instalações da indústria de óleo e gás.  

O período entre o início do projeto do dispositivo de ensaio e sua conclusão levou dois 

anos. Foi considerada a parte mais trabalhosa e difícil desta tese. Os ensaios no 

laboratório de atmosfera explosiva deveriam ser os mais precisos e eficazes possíveis, 

sendo que o dispositivo de ensaio não poderia apresentar falhas ou erros mecânicos. 

O projeto mecânico foi longamente discutido e alterado diversas vezes. Durante os testes 

de funcionamento algumas peças foram refeitas e outras alteradas para atender aos 

objetivos propostos. Durante os ensaios em atmosferas explosivas o dispositivo de ensaio 

teve o comportamento desejado. 

Após a fase de ajustes era necessário conhecer quais os níveis de energia produzidos pelo 

dispositivo de ensaio. Foi o início dos ensaios mecânicos. O acelerômetro inicialmente 

escolhido não conseguiu capturar os dados de vibração desejados, apresentando curvas 

diferentes daquelas que a teoria indicava. Inicialmente houve a percepção de que a falha 

ocorria na forma com que os dados estavam sendo capturados. Um programa específico 

foi desenvolvido em MatLab®. Outras tentativas foram feitas. Os resultados não foram 

satisfatórios. Foi trocado o modelo do acelerômetro. O programa começou a capturar os 

dados desejados, porém, novamente ocorria uma inconsistência nos dados. O número de 

dados que o programa adquiria superava a sua capacidade de armazenamento. O 

programa foi alterado para adquirir apenas os valores que superassem um determinado 

valor de tensão, que correspondia a um valor correspondente de vibração. Esta alteração 

também ocasionou inconsistência de dados. 
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Quando foi abandonado a idéia da obtenção dos dados de vibração e passou a buscar 

como objetivo final o tempo de queda, ocorreu um defeito no acelerômetro e sua 

substituição. A partir deste evento os resultados começaram a ser obtidos. 

Outra dificuldade encontrada foi relacionada à obtenção da elevação de temperatura no 

impacto devido a dois fatores: 

i. ângulo de captação – para que seja possível captar a elevação de temperatura 

através de equipamentos de termografia, é necessário que o ângulo de visada do 

equipamento seja o mais próximo de 90 graus em relação ao ponto de 

aquecimento. Durante o período dos ensaios mecânicos havia a proposta de 

realizar ensaios em atmosferas explosivas alterando o ângulo do alvo. Quando a 

marreta atinge o alvo, com ângulo de zero grau, ou seja, na horizontal, não era 

possível a medição de elevação de temperatura com a técnica de termografia. 

Outras técnicas foram pesquisadas e analisadas, tais como tintas especiais e fibras 

óticas. Nenhuma destas técnicas demonstrou condições operacionais para a 

análise desejada. Quando dos ensaios em atmosferas explosivas, ocorreu a 

decisão de realizar os ensaios sob as codições mais favoráveis para a ignção do 

hidrogênio, com a utilização de ângulos do alvo entre (55 e 60) graus. Neste 

momento a utilização da técnica de termografia foi retomada. 

ii.  velocidade com que a temperatura varia em superfícies metálicas – devido a este 

fenômeno os equipamentos industriais utilizados para inspeção industrial atuais 

(30 Hz) não possuem velocidade para realizar a leitura. Somente um 

equipamento especial de pesquisa (100 Hz) foi capaz de realiza-las. Mesmo 

assim, as leituras só foram possíveis na borda da placa, na área de ataque da 

marreta, e no momento imediatamente posterior ao impacto. Os outros pontos 

mais internos da placa ficaram momentaneamente encobertos pela cabeça da 

marreta. Esta ao subir, mesmo que em frações de décimos de segundo, permitem 

a leitura de temperatura nas outras regiões do impacto, porém, já não existe 

elevação de temperatura, ou seja, o calor já foi completamente dissipado. 

A sequência de ensaios e resultados obtidos é apresentada a seguir. 
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5.1. TEMPO DE QUEDA E ENERGIA DE IMPACTO 

Foram realizados 24 ensaios. Em um dos ensaios foi realizado dois impactos, gerando um 

total de 25 impactos. Foram descartados 7 destes impactos. Em 5 impactos os dados 

adquiridos foram incompletos (pouco tempo de aquisição) e em outros 2 impactos, o cabo 

do sensor estava sem contato elétrico (falta de aquisição). Assim sendo foram 

considerados 17 ensaios de impacto como válidos.  

A principal dificuldade encontrada nesta fase foi identificar corretamente o ponto do 

início da queda e o ponto do início do impacto de cada um dos ensaios. 

Inicialmente era imaginado que o ponto do início da queda iria gerar uma mudança 

significativa de característica, com grande variação da amplitude da curva. Durante a 

análise dos dados não foi observado esta variação de amplitude no momento da queda. 

Foi observado que as curvas apresentavam uma característica em comum. Uma depressão 

seguida de um período com característica regular até o momento de uma variação de 

amplitude importante seguida de uma amplitude máxima, conforme Figura 5.1.B em 

“Detalhe típico do ponto de inversão (queda)”. As análises indicaram que este é o ponto 

de inversão da cabeça da marreta, configurando o ponto do início da queda. A variação de 

amplitude anterior ao ponto do início do impacto só foi entendida durante a análise do 

filme em alta velocidade. Existe uma região do perfil “H”, imediatamente anterior a 

posição do alvo, onde apresenta maior vibração do que no restante do perfil. 

O ponto do início do impacto foi facilmente identificado por dois motivos:  

i. Variação significativa da amplitude da curva mostrando níveis elevados de 

vibração; 

ii.  Como ocorreram rupturas do cabo do sensor de vibração no momento do 

impacto, em determinados ensaios, foi fácil identificar este ponto com bastante 

precisão nas curvas. 

As curvas correspondentes às oscilações captadas pelo acelerômetro, para os 17 ensaios 

válidos, estão apresentados na Figura 5.1.A e na Figura 5.1.B. Na Tabela 5.1 está descrito 

todos os dados e resultados do conjunto completo de ensaios.  
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Figura 5.1.A – Oscilações captadas pelo acelerômetro nos diversos ensaios válidos. 
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 Detalhe típico do ponto de inversão (queda). 
Figura 5.1.B – Oscilações captadas pelo acelerômetro nos diversos ensaios válidos. 
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n° 

ensaio 
data horário 

n° 

pontos 

tempo 

(seg) 

aceleração 

(m/s²) 

Energia 

(N.m) 
Observação 

1 11/12/2014 10h55 1894 0,947 6,69 151 ok 

2 11/12/2014 11h01 1897 0,9485 6,67 150 ok 

3 11/12/2014 11h04         Dados não adquiridos 

4 11/12/2014 11h07         Dados não adquiridos 

5 11/12/2014 11h08         Dados não adquiridos 

6 11/12/2014 11h10 1827 0,9135 7,19 162 Corte do fio após o impacto 

7 11/12/2014 11h18 1873 0,9365 6,84 154  Corte do fio após o impacto 

8 11/12/2014 11h20 1847 0,9235 7,04 158 ok 

9 11/12/2014 11h22 1843 0,9215 7,07 159 ok 

10 11/12/2014 11h23         Dados não adquiridos  

11 11/12/2014 11h24 1894 0,947 6,69 151 Corte do fio após o impacto 

12 11/12/2014 11h32         Dados não adquiridos 

13 11/12/2014 11h37 1861 0,9305 6,93 156 Corte do fio após o impacto 

14 11/12/2014 11h44 1883 0,9415 6,77 152 ok 

15 11/12/2014 11h46 1828 0,914 7,18 162 ok 

16 11/12/2014 11h47 1859 0,9295 6,95 191 Corte do fio após o impacto 

17 11/12/2014 11h48         Fio sem contato 

18 11/12/2014 11h53         Fio sem contato 

19 11/12/2014 12h03         Dados não adquiridos  

20 11/12/2014 12h04 1708 0,854 8,23 185 Corte do fio após o impacto 

21 11/12/2014 12h08 1849 0,9245 7,02 158 ok 

22 11/12/2014 12h09 1794 0,897 7,46 168 ok 

23 11/12/2014 12h10 1824 0,912 7,21 162 ok 

24 A 
11/12/2014 12h12 

1845 0,9225 7,05 159 ok 

24 B 1734 0,867 7,98 180 Corte do fio após o 2º ciclo 

Tabela 5.2 – Tempo de queda, aceleração e energia de impacto.  
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• Tempo de queda 

O tempo de queda foi obtido pela expressão: t = [(n° dados obtidos)*(tempo entre eles)]. 

Com o dado “tempo de queda” medido, a aceleração foi obtida da expressão matemática:  

S = S0 + vo.t +½ a. t² 

 

Onde: S (m) = posição; So (m) =posição inicial; v (m/s) = velocidade; 

vo (m/s) = velocidade inicial;               a (m/s2) = aceleração e t (s) = tempo. 

Como So (posição inicial) = 0 m e vo (velocidade inicial) = 0 m/s, temos que: 

S = ½ a. t² 

 

Em um sistema ideal, sem a presença do ar, o tempo de queda teórico seria de 0,783 s.  

t = (2*S/g)½ = (2*3 m/9.8 m/s2) ½ => t = 0,783 s 

 

• Energia do impacto 

A energia potencial gravitacional de um corpo que se encontra a uma altura h do solo é 

dada pela expressão matemática:  

Epg = m * g * h 

Onde: 

Epg (J) = energia 
potencial 

gravitacional 

m (kg) = massa g (m/s2) = aceleração 
gravitacional 

h (m) = altura 

A energia potencial será integralmente transformada durante o impacto. Assim sendo, o 

sistema pode ser simplificado em: 

Epotencial = Eimpacto. 

No caso real, as resistências mecânicas apresentadas pelo dispositivo acrescido da 
resistência do ar irão reduzir a aceleração durante o trajeto e consequentemente a energia 
de impacto. Desta forma a fórmula pode ser reescrita como: 

Eimpacto = m * a* h 

Onde: a (m/s2) = aceleração média medida.  



 

88 
 

5.2. RESULTADOS OBTIDOS 

5.2.1. Aceleração 

Os valores de aceleração encontrados foram: 

Menor aceleração 
(m/s2) 

Maior aceleração 
(m/s2) 

Média aritmética 
(m/s2) 

Amplitude 
(m/s2) 

6,67  8,23  7,45  1,56  
Coeficiente de 

variação 
Média  

(µ) 
Variância 

 (S²) 
Desvio padrão 

 (σ): 
5,90% 7,12 0,18 0,42 

 

A probabilidade de um resultado do experimento de queda gerar uma aceleração no 

intervalo de (6,67 m/s2, 8,23 m/s2) é de 85,36 %. 

5.2.2. Energia de Impacto 

Os valores de energia de impacto encontrados foram: 

Menor energia 
(N.m) 

Maior energia 
(N.m) 

Média aritmética 
(N.m) 

Amplitude 
(N.m) 

150; 185  167,50  35  
Coeficiente de 

variação 
Média (µ) 

 
Variância 

 (S²) 
Desvio padrão 

 (σ): 
5,87 % 160,18 88,50 9,41 

 

A probabilidade de um resultado do experimento de queda gerar uma energia no intervalo 

de (150 N.m, 185 N.m) é de 85,58 %. 

As análises estatísticas estão demonstradas no Anexo IV. 

 

5.3. ENSAIOS PARA VERIFICAÇÃO DO RISCO DE IGNIÇÃO 

 

Com os dados obtidos anteriormente, foram identificados os níveis reais de energia que o 

dispositivo de ensaio poderia proporcionar. 

A próxima etapa do trabalho consistiu na realização de um teste definitivo com a 

presença de uma atmosfera explosiva. 
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O laboratório escolhido foi o AP4 do CEPEL, específico para este tipo de ensaio, cuja 

denominação anterior era LABEX. Este laboratório é acreditado pelo Inmetro e com 

reconhecimento internacional pelo seu nível de excelência. 

Este laboratório é o mais completo para ensaio em ambientes de atmosferas explosivas do 

Brasil. Conta com uma área externa aberta protegida lateralmente por contenção de 

tijolos de cimento preenchidos com concreto para ensaios de equipamentos com tipo de 

proteção “a prova de explosão”. Sobre esta área, em um nível bem acima, existe uma 

cobertura para proteção contra intemperes. Todo o controle de gases, bem como os outros 

monitoramentos, é realizado através de uma sala de controle anexa à área de ensaios.  

Foi decidido que os ensaios seriam realizados em conformidade com a 

ABNT NBR IEC 60079-1, item 15: “ensaios de tipo”, atendendo ao subitem 15.1.2 –

“determinação da pressão de explosão (pressão de referência)”, executando um número 

de ensaios mínimos de: 

Para equipamentos elétricos do grupo IIC: 

i. três ensaios com mistura de acetileno/ar com (14 ±±±± 1) % v/v, e; 

ii.  três ensaios com mistura de hidrogênio/ar com (31 ±±±± 1) % v/v. 
 

 

Como o acetileno não é um produto do processo da indústria de óleo e gás foi decidido 

que os ensaios seriam realizados apenas com hidrogênio. A vantagem é de que a energia 

mínima de ignição (MIE) do hidrogênio (±20 µJ) é aproximadamente igual a do 

acetileno, ou seja, a menor energia de ignição que pode ocasionar a queima da mistura de 

uma substância inflamável ou explosiva. 

De modo a tornar o ensaio mais restritivo possível, ao invés de utilizar uma mistura de 

hidrogênio/ar com (31 ± 1) % v/v, concentração esta que produz a maior energia de 

explosão, foi utilizada um mistura de hidrogênio/ar com (21 ± 2) % v/v, que é a sua 

energia mínima de ignição. Esta concentração é definida na tabela 7 da 

ABNT NBR IEC 60079-11, item 10.1.3 “Misturas de gás de ensaio e corrente de 

calibração do aparelho de faiscamento”: 
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Para Grupo IIC: 

i. Mistura de hidrogênio/ar com (21 ± 2) % v/v, e; 

ii.  nível de pureza do H2 maior que 95%. 

 
Foram realizadas filmagens do impacto contra placa contínua de aço carbono, placa 

bipartida de aço carbono, alumínio e aço inoxidável 304, em condições ambientes (sem a 

presença de hidrogênio). A análise das filmagens não revelou nenhum faiscamento em 

qualquer dos ensaios realizados. A Figura 5.3 mostra alguns detalhes deste ensaio. 

 

  

Detalhe da câmera MIKROTON de 10 

KHz modelo MOTION BLTZ  

(10.000 frames por segundo) 

Detalhe MIKROTON  

- placa de identificação - 

  

Detalhe da lente NIKON modelo ED0F, 

NIKKOR 80-200 mm 1:2.8 D 

 

Detalhe do momento do impacto entre a 

cabeça da marreta e placa de aço carbono 

Figura 5.3 – Equipamentos utilizados na filmagem em alta velocidade  

A Figura 5.4.A e a Figura 5.4.B mostram uma sequência de fotos, obtidas a partir da 

filmagem pela câmera Mikroton Motion Bltz, mostrando o momento do impacto entre a 

cabeça da marreta e a placa metálica bipartida de aço carbono do alvo. Não ocorreu 

nenhum faiscamento visível. O ambiente de filmagem foi escurecido para facilitar a 

identificação visual  de faiscamento. O tempo entre quadros é de ±60 ms. 
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Momento anterior ao contato 

(quadro 0214 / 0422,1 ms) 

Início do contato entre a marreta e o alvo 

(quadro 0217 / 0428,0 ms) 

  

Contato entre a marreta e o alvo 

(quadro 0220 / 0434,1 ms) 

Contato entre a marreta e o alvo 

(quadro 0223 / 0440,0 ms) 

  

Contato entre a marreta e o alvo 

(quadro 0226 / 0446,1 ms) 

Contato entre a marreta e o alvo 

(quadro 0230 / 0454,0 ms) 

  

Contato entre a marreta e o alvo 

(quadro 0233 / 0460,1 ms) 

Contato entre a marreta e o alvo 

(quadro 0236 / 0466,0 ms) 

Figura 5.4.A – Sequência de imagens mostrando um impacto completo sem a presença de 

hidrogênio 
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Contato entre a marreta e o alvo 

 (quadro 0239 / 0472,1 ms) 

Contato entre a marreta e o alvo  

(quadro 0242 / 0478,1 ms) 

  

Retorno da marreta. Sem contato com o 

alvo (quadro 0245 / 0484,1 ms) 

Retorno da marreta. Sem contato com o 

alvo (quadro 0249 / 0492,1 ms) 

Figura 5.4.B – Sequência de imagens mostrando um impacto completo sem a presença de 

hidrogênio 

5.4. ENSAIOS EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS DE HIDROGÊNIO  

Com base nos resultados das observações das filmagens foi decidido que os ensaios em 

atmosferas contendo hidrogênio seriam realizados nas condições mais favoráveis à 

possibilidade de ocorrência de explosão, ou seja: 

i. Mistura hidrogênio/ar com (21 ± 2) % v/v; 

ii.  Alvo de aço carbono bi-partido oxidado; 

iii.  Ângulo de ataque da marreta na placa sobre o alvo com 60 graus; 

iv. Cabeça da marreta de aço carbono. 

De modo a reforçar a segurança das pessoas envolvidas nos ensaios, uma proteção por 

placas engastadas em um equipamento para trabalhos em altura foi colocada à frente da 
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janela de observação da sala de controle do laboratório, conforme mostrado na 

Figura 5.5. Durante os ensaios todas as pessoas ficaram dentro da sala de controle. 

  

Barreira de proteção (visão externa). Barreira de proteção (visão interna). 

Figura 5.5 –  Imagens das barreiras de proteção para a proteção da janela da sala de 

controle do laboratório AP4 do CEPEL 

Para assegurar que a concentração da mistura fosse mantida dentro dos limites 

estabelecidos, o dispositivo de ensaio foi submetido às seguintes condições: 

i. Fechado com um invólucro interno plástico (tubo PVC de 30 mm); 

ii.  Parte inferior fechada com filme plástico, funcionando como um fusível mecânico; 

iii.  Tubo plástico fixado por parafuso, através de sistema de macho e fêmea, à estrutura 

metálica ao longo de sua extensão; 

iv. As frestas entre o tubo plástico e a estrutura metálica foram vedadas com silicone; 

v. Como o trecho inferior do tubo foi mantido “removível”, devido à necessidade de 

troca dos alvos e eventualmente da cabeça da marreta, foram instalados apenas dois 

parafusos, sem fechamento com silicone. As frestas foram fechadas com fita crepe; 

vi. Foi instalado um ponto de entrada da mistura na parte inferior da estrutura plástica; 

vii.  Foram instalados dois pontos de saída da mistura na parte superior da estrutura 

metálica; 

viii.  A mistura inicial era dosada para 23% v/v de hidrogênio e depois injetada dentro do 

tubo plástivo, sendo monitorada pelo painel da sala de controle; 

ix. Após realizar a circulação da mistura em volume equivalente a cinco vezes o 

volume do dispositivo, a uma pressão de 140 N/min, por 10 minutos. O sistema era 
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fechado, emitidos dois avisos sonoros externos de alerta de ensaio e iniciado o 

ensaio; 

x. Após a conclusão dos impactos, era verificada se a concentração da mistura estava 

dentro dos limites especificados. As concentrações finais da mistura são registradas; 

xi. A quantidade de impactos por ensaio era definida pelo operador do laboratório, 

levando em consideração a sua experiência com ensaios com hidrogênio, temperatura 

ambiente, análise da concentração final dos ensaios realizados etc. 

xii. A quantidade total de ensaios por tipo de material do alvo era determinado por este 

estudo, sendo um mínimo de 6 ensaios, e número ótimo de 18 ensaios. 

xiii.  O dispositivo de ensaio era novamente purgado. Uma nova mistura era dosada. Após 

a circulação do equivalente a cinco vezes o volume do dispositivo. O sistema era 

então fechado e dois avisos sonoros externos de alerta de ensaio eram emitidos; 

xiv. Realizados os registros de pressão atmosférica, temperatura ambiente e umidade; 

Então é iniciado um novo ciclo de ensaio. 

 

5.4.1. Placas metálicas utilizadas sobre o alvo nos ensaios de ignição 

Foi utilizado um equipamento da marca BRUKER, mod S1 Titan no. 800N2093, 

calibrado em 03/2014, para a medição da composição química das placas alvo. Estas 

medições foram realizadas em dezembro de 2014. 

As características das diferentes placas alvo utilizadas estão apresentadas nas tabelas 

de 5.2 a 5.6. 

• Placa de aço carbono inteira, conforme Tabela 5.2. 

Dimensões 
(mm)  

Espessura 
(mm) 

Principal 
componente 
químico (%) 

Percentual de 
Magnésio  
(Mg%) 

Estado 
Dureza 
(HRB) 

15x30 1,3 Fe 99,43 Oxidado 62,41 
Tabela 5.2 – Características da placa de aço carbono 

 



 

95 
 

• Placa bipartida de aço carbono, conforme Tabela 5.3. 

Dimensões 
(mm) 

Espessura 
(mm) 

Principal 
componente 
químico (%) 

Percentual de 
Magnésio 
(Mg%) 

Estado 
Dureza 
(HRB) 

6x12 0,6 
 

Fe 99,07 0,00 Oxidado 67,150 
6x12 0,6 

 

Fe 99,07 0,00 Oxidado 67,150 
Tabela 5.3 – Características das placas de aço carbono bipartida. 
 

• Placa de aço inoxidável 304, conforme Tabela 5.4. 

Dimensões 
(mm) 

Espessura 
(mm) 

Principais 
componentes 
químicos (%) 

Percentual de 
Magnésio 
(Mg%) 

Estado 
Dureza 
(HRB) 

13x17 0,5 
 Fe 72,45  
 Cr 16,09  
 Ni 5,16  

 

0,00 
Sem 

Oxidação 
89,10 

Tabela 5.4 – Características da placa de aço inoxidável 

• Placa de alumínio inteira, conforme Tabela 5.5. 

Dimensões  
(mm) 

Espessura 
(mm) 

Principal 
componente 
químico (%) 

Percentual de 
Magnésio 
(Mg%) 

Estado 
Dureza 
HRB 

10x12 0,5  Al 99,50  
 

0,00 
Sem 

oxidação 
< 20  

Tabela 5.5 – Características da placa de alumínio inteira 

• Placa de alumínio bipartida, conforme Tabela 5.6. 

Dimensões  
(mm) 

Espessura 
(mm) 

Principal 
componente 
químico (%) 

Percentual de 
Magnésio 
(Mg%) 

Estado 
Dureza 
HRB 

2 de (6x12) 0,6  Al 99,50  
 

0,00 
Sem 

oxidação 
<20  

Tabela 5.6 – Características da placa de alumínio bipartida 

5.4.2 Resultados dos ensaios em atmosferas de hidrogênio/ar  

O Relatório de Ensaio do Departamento de Laboratórios de Adrianópolis do Centro de 
Pesquisas de Energia Elétricas – CEPEL está apresentado no Anexo II. 

Na Tabela 5.7 são apresentados os resultados obtidos nos ensaios realizados em 
atmosferas de mistura hidrogênio/ar e com ferramenta nova, sem nenhum tipo de 
tratamento prévio. 
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N° 
ensaio 

Horário 
Material 
do alvo 

N° de 
impactos 

Mistura 
final 
(%) 

Tempo 
de 

ensaio 

Pressão 
Temp. amb. 

Umidade 
Result. 

1 10h02 
Aço 

carbono 
bipartido 

- - - 
1013,2 mbar 

25,96 °C 
68,05 %RH 

Sensor  
partida 
falhou  

2 11h26 
Aço 

carbono 
bipartido 

9 19,1 4̀ 
1013,1 mbar 

26,24 °C 
56,27 %RH 

Sem 
ignição 

3 12h02 
Aço 

carbono 
bipartido 

9 19,2 4̀ 
1013,1 mbar 

28,54 °C 
56,27%RH 

Sem 
ignição 

4 13h34 
Aço 

carbono 
bipartido 

9 21,4 3̀53̎ 
1013,0ºmbar 

27,13°C 
57,43 % RH 

Sem 
ignição 

5 14h46 
Aço 

carbono 
bipartido 

9 19 3̀55̎  
1012,4 mbar 

29,03°C 
51,81% RH 

Sem 
ignição 

6 15h02 
Aço 

carbono 
bipartido 

9 19 4̀ 
1012,4 mbar 

28,82 °C 
53,25% RH 

Sem 
ignição 

7  15h41 Alumínio 9 19 3̀58̎̀  
1012,3 mbar 

28,07 °C 
54,49% RH 

Sem 
ignição 

8  15h56 Alumínio 5 19 3̀58̎̀  
1012,3 mbar 

28,19 °C 
54,259% RH 

Sem 
ignição 

9  9h15 Alumínio 1 23 26` 
1006,4 mbar 

33,70 °C 
52,61% RH 

Sem 
ignição 

10  10h15 Alumínio 9 19,5 3̀58̎̀  
1016,2 mbar 

34,22 °C 
49,80% RH 

Sem 
ignição 

11  11h15 Aço 
inoxidável  

9 19,1 4̀ ` 
1016,2 mbar 

34,28 °C 
45,83% RH 

Sem 
ignição 

12  11h56 Aço 
inoxidável  

4 21,5 1̀48 
1016,0 mbar 

34,62 °C 
48,00% RH 

Sem 
ignição 

13  12h09 Aço 
inoxidável  

5 21,5 2̀15̎  
1016,0 mbar 

34,62 °C 
48,00% RH 

Sem 
ignição 

14  12h20 Aço 
inoxidável  

5 19,8 2̀20̎ 
1016,0 mbar 

34,68 °C 
48,91% RH 

Sem 
ignição 

15  12h30 Aço 
inoxidável  

5 21,0 2̀19̎ 
1016,0 mbar 

34,68 °C 
48,91% RH 

Sem 
ignição 

Tabela 5.7 – Resultados dos ensaios com mistura hidrogênio/ar e marreta nova, sem 
nenhum tratamento prévio 
Observação: Os ensaios de 1 a 8 foram realizados no dia 15 de dezembro de 2014 e os ensaios de 9 a 15 
foram realizados no dia 22 de dezembro de 2014. 
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Na Tabela 5.8 são apresentados os resultados obtidos nos ensaios realizados em 

atmosferas de hidrogênio/ar e com ferramenta nova previamente decapada. Para estes 

ensaios a cabeça da marreta nova foi limpa mecanicamente da tinta de proteção contra 

corrosão aplicada em fábrica, através de processo de jateamento. 

N° do 
ensaio 

Dia 
Horário 

Material 
da placa 

N° de 
impactos 

Mistura 
final 
(%) 

Tempo 
de 

ensaio 

Pressão 
Temp. amb. 

Umidade 
Result. 

1 11h16 
Aço 

carbono 
bipartido 

6 21,3 2:43,85 
1011,2 mbar 

29,32 °C 
67,48 %RH 

Sem 
ignição 

2 11h23 
Aço 

carbono 
bipartido 

6 21,5 2:47,11 
1011,2 mbar 

29,32 °C 
67,48 %RH 

Sem 
ignição 

3 11h37 
Aço 

carbono 
bipartido 

6 21,5 2:48,60 

1011,2 mbar 
29,32 °C 

67,48 %RH 
Sem 

ignição 

Tabela 5.8 - Resultados dos ensaios com mistura de hidrogênio/ar e marreta nova, 
previamente tratada. 
Observação: Os ensaios foram realizados no dia 27 de janeiro de 2015 

 

Na Tabela 5.9 são apresentados os resultados obtidos nos ensaios realizados em 

atmosferas de hidrogênio/ar e com cabeça da marreta desgastada. Para estes ensaios a 

cabeça da marreta desgastada não sofreu qualquer tipo de tratamento ou limpeza. Foi 

utilizada conforme enviado pela unidade industrial. 

N° do 
ensaio 

Horário 
Material 
do alvo 

N° de 
impactos 

Mistura 
final 
(%) 

Tempo 
de 

ensaio 

Pressão 
Temp. amb. 

Umidade 
Result 

1 14h15 
Aço 

carbono 
bipartido 

4 21,5 1:44,30 
1009,5 mbar 

34,06 °C 
48,49 %RH 

Sem 
ignição 

2 14h25 
Aço 

carbono 
bipartido 

7 21,2 3:12,83 
1009,5 mbar 

34,06 °C 
48,49 %RH 

Sem 
ignição 

3 11h33 
Aço 

carbono 
bipartido 

7 21,7 3:19,58 
1009,5 mbar 

34,06 °C 
48,49 %RH  

Sem 
ignição 

Tabela 5.9 - Resultados dos ensaios com mistura hidrogênio/ar e cabeça de marreta 
desgastada. 
Observação: Os ensaios foram realizados no dia 27 de janeiro de 2015  
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5.4.3 Resultados dos ensaios de medição de elevação de temperatura durante 

impacto 

Para estes ensaios foram utilizadas as seguintes configurações: 

i. placa única de aço carbono oxidada fixada sobre o alvo; 

ii.  ângulo de ataque da cabeça da marreta na placa sobre o alvo, com 60 graus; 

iii.  cabeça da marreta nova de aço carbono de 5 Kg e face de impacto decapada; 

iv. dispositivo de ensaio sem o revestimento interno do tubo plástico; 

v. inversão da posição do alvo. 

O relatório emitido pelo Laboratório de Ensaios Não Destrutivos, Corrosão e Soldagem 

(LNDC), do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ), é apresentado no ANEXO I. 

A Figura 5.6 mostra detalhes do sistema utilizado para as medições. 

 
 

Detalhe do termovisor instalado em frente 

ao alvo. 

Detalhe do termovisor instalado em 

frente ao alvo com a placa já instalada. 

  

Detalhe do conjunto termovisor e sistema 

de captação de dados. 

Detalhe da imagem capturada pelo 

termovisor . 

Figura 5.6 – Processo de avaliação da elevação de temperatura através de termografia. 
Observação: Os ensaios foram realizados no dia 28 de janeiro de 2015. 
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Para possibilitar a medição de temperatura, a alvo precisou ser invertido, com a sua face 

de frente para o termovisor, sem obstáculo entre eles. A solução encontrada foi utilizar a 

parte inferior do alvo como suporte para a placa de impacto. Nesta configuração, cujos 

detalhes são mostrados na Figura 5.7, o comprimento da placa passou a ser crucial porque 

ela poderia entrar em contato com o sistema de deslizamento antes do impacto da cabeça 

da marreta sobre a placa. Alterações em furações e cortes nas placas de impacto foram 

executadas. 

  

Detalhe da interface entre a placa e o 

sistema de deslizamento. 

Detalhe do eixo de ajuste de ângulo 

rompido e solda da barra do suporte  

Figura 5.7 – Posição do alvo para ensaios com termografia. 

Foi definido que seria realizado um ensaio com dois impactos. Este número foi 

determinado para que, após o primeiro impacto, o motor fosse acionado e a cabeça da 

marreta imediatamente suspensa. No segundo impacto ocorreria apenas o processo de 

rebatimento mecânico. Era um ensaio de ajuste. Durante o segundo impacto, o eixo de 

ajuste de ângulo rompeu. Ocorreu dano nos parafusos de fixação das rodas do sistema de 

deslizamento. O sistema foi desmontado, substituídos os parafusos e lubrificado. A 

solução foi fixar a barra de suporte do eixo através de soldagem, conforme Figura 26. 

Este processo reduziu a possibilidade de escorregamento e fricção, porém, manteve o 

alvo mais fixo facilitando a leitura pelo termovisor. Desta forma, os pontos de captura 

não estariam propensos a mudanças significativas de posição. 

Para o ajuste do termovisor foi necessário estabelecer qual o valor da emissividade do 

material avaliado. Este parâmetro está relacionado à composição química e à condição de 

sua superfície. Foi utilizada a tabela de emissividade fornecida pelo próprio fabricante do 

termovisor, conforme Figura 5.8. 
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O último ensaio foi realizado com o termovisor colocado com visada em ângulo 

perpendicular à região do impacto. 

  

Manual do utilizador para termovisores 

FLIR. 

Tabela de emissividade: 

 composição química versus estado. 

Figura 5.8 – Material de apoio para determinação da emissividade do material. 

Os valores utilizados de emissividade foram: 

- placa de aço carbono oxidada: ᶓ = 0,74; 

- placa de aço inoxidável 304 com liga de 18% Cr: ᶓ = 0,85; 

- placa de alumínio: ᶓ = 0,28. 

 

Caracterísiticas ambientais:  

Pressão: 1011,1 mbar; Temp. = 25,92°C; Umidade = 76,81 % RH 

Os resultados dos ensaios realizados estão apresentados na Tabela 5.10. 

N° do 
ensaio 

Horário 
Material do 

alvo 
N° de 

impactos 

Tempo 
de 

ensaio 

Tempo 
de 

captura 
(s) 

Temp. 
máxima 

medida (°C) 
Resultado 

1 10h50 Aço carbono 2 0:53,30 60 50 Sem risco 
2 13h55 Aço carbono 2 0:55,02 60 45 Sem risco 
3 14h15 Aço carbono 3 1:22,45 90 45 Sem risco 

4 14h30 
Aço 

inoxidável  
3 1:23,28 90 45 Sem risco 

5 15h Alumínio 3 1:22,28 90 
Não 

confiável 
Sem 

resultado 

6 15h15 Aço carbono 2 0:55,17 60 
Não 

confiável 
Sem 

resultado 

Tabela 5.10 – Resultado das medições de elevação de temperatura   
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 

6.1. CONCLUSÕES 
 
A segurança das pessoas e instalações passa, necessariamente, pela compreensão dos 

fenômenos mecânicos e químicos dos processos envolvidos em suas atividades. 

Foi identificada uma dicotomia, quanto à utilização de ferramentas manuais denominadas 

não faiscantes, entre a recomendação prática do Instituto Americano de Petróleo (API RP 

2214) e alguns documentos, entre eles: a legislação americana, as normas equivalentes da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, cuja base é oriunda da IEC/ISO, a 

recomendação do Instituto de Petróleo do Reino Unido e os procedimentos e práticas de 

empresas de óleo e gás. 

O foco desta tese foi avaliar, especificamente, se existe risco das ferramentas manuais 

metálicas de aço carbono produzir faiscamento em contato com os materiais dos 

equipamentos de processo normalmente utilizados na indústria de óleo e gás. 

Um dos produtos químicos de maior risco existente dentro dos equipamentos de processo 

e dos ambientes de trabalho da indústria de oleo e gás é o hidrogênio. Sua utilização é 

importante especialmente em refinarias e presente em muitas unidades de processo, 

especialmente em unidades de hidrotratamentos. Algumas unidades de 

exploração&produção também utilizam este produto químico. Da mesma forma, o 

hidrogêno também vem sendo transportado através de gasodutos de distribuição. 

A recomendação da API foi emitida com base em estudos realizados no final dos anos 40 

e início dos anos 50, do século XX, quando o hidrogênio ainda não era empregado de 

forma sistêmica. Os primeiros processos relatados de utilização do hidrogênio são do 

final dos anos 40. Assim sendo a API não incluiu este gás dentro desta recomendação.  

Desta forma era necessário desenvolver inicialmente um estudo e ensaios utilizando o 

hidrogênio antes de ser possível verificar a dicotomia entre as normas, procedimentos e 

legislações citadas. 
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Foram adotados os seguintes parâmetros: 

a) Como valor de referência a energia máxima de impacto simples citada na 

ABNT NBR ISO/IEC 80079-36, item 6.4.2.1, tabelas 4, ou seja, 5 N.m para o 

hidrogênio; 

b)  O ângulo de impacto mais crítico, entre 55 graus e 60 graus, com base nos 

estudos realizados por Proust et al. (2006), para o projeto MECHEX; 

c)  O dispositivo de ensaio foi calculado para produzir energia potencial (teórica) de 

até 279 N.m, ou seja, aproximadamente 55 vezes o valor de referência; 

d) O dispositivo de ensaio permitia que a cabeça da marreta gerasse fricção sobre a 

placa, reproduzindo uma situação corriqueira nas atividades com marretas; 

e) Ensaios em atmosferas de mistura hidrogênio/ar de 21% ±2% v/v, com controle 

para assegurar que todos os impactos ocorreriam dentro desta faixa; 

f) Cabeça de marreta de aço carbono contra alvos de materiais com diferentes 

durezas, tais como alumínio, aço carbono e aço inoxidável. 

Os ensaios demonstraram que: 

a) Uma energia de impacto de até 185 N.m, 37 vezes superior ao valor de referência 

(5 N.m), não produziu energia de 20 µJ, ou seja, não causou a ignição da 

atmosfera explosiva; 

b)  A utilização de impacto contra quinas de placas bipartidas não afetaram os 

resultados; 

c)  A utilização de placa de aço-carbono oxidado também não afetou os resultados; 

d) .A fricção desenvolvida entre a cabeça da marreta de aço carbono e as placas de 

aço carbono foi suficiente para retirar material das placas, porém não foi gerada 

energia suficiente para causar a ignição; 

e) O impacto contra as placas de alumínio produziram principalmente deformação 

do material do alvo, com baixa retirada de material; 
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f) O impacto contra as placas de aço inoxidável produziram maior transformação de 

energia em movimento por choque elástico, gerando maior retorno da cabeça da 

marreta após o impacto. A deformação do material ocorreu, por rearrumação 

molecular que pode ser verificada e compreendida na medição da dureza 

Rockwell. Foi verificado que a dureza na região dos impactos é maior do que na 

região que não sofreu impacto.  

g) As medições de temperatura nas regiões do impacto, para as diferentes 

composições químicas das placas, demonstraram que não são capazes de causar a 

ignição de gases e vapores da indústria do óleo e gás, cujos resultados foram: 

� que a elevação de temperatura gerada pelo impacto é baixa, menor do que 

30 °C; 

�  o tempo de dissipação desta elevação de temperatuta é inferior a 10 ms. 

 

Assim sendo, as principais conclusões decorrentes deste trabalho são: 

1.  A norma API RP 2214 está correta quanto ao assunto de impacto simples com 

ferramentas manuais. Realmente não foi possível causar a ignição de uma 

atmosfera explosiva utilizando ferramenta de impacto manual nas condições de 

sua utilização na industria de óleo e gás. Com base nos resultados obtidos é 

recomendável que seja revisada e atualizada para incluir ambientes com 

hidrogênio; 

2.  A legislação americana pesquisada necessita ser revisada, pois não foi observada 

nenhuma justificativa para a utilização de ferramentas manuais de bronze em 

atividades da indústria do óleo e gás. Multas e atuações imposta a empresas, 

conforme documentos pesquisados e alguns relatados nesta tese, não possuem um 

correto embasamento técnico; 

3. O Instituto de Petróleo do Reino Unido necessita revisar sua recomendação da 

necessidade de utilização de ferramentas manuais de bronze, também conhecida 

como não faiscantes, nas atividades da indústria de óleo e gás; 
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4. As empresas de petróleo e gás, que recomendam a utilização de ferramentas 

manuais de aço carbono, necessitam revisar suas orientações de segurança e 

fichas de segurança de produtos químicos (FISPQ); 

5. A ABNT, através de sua CE 03.031-005, necessita  rever o projeto de 

norma 008 do Programa Anual de Normalização (PAN 2015), que será 

denominada de “ABNT NBR ISO 80079: Atmosferas explosivas – Parte 36: 

Equipamentos não elétricos para atmosferas explosivas - Métodos e requisitos 

básicos” para incluir uma nota brasileira quanto às energias constantes das 

tabelas 4 a 6 do item 6.4.2.1; 

6. A IEC, em conjunto com a ISO, necessita aprofundar os resultados desta tese 

buscando identificar quais são os valores que devem constar das tabelas 4 a 6 do 

item 6.4.2.1 da ISO/IEC 80079-36; 

7. As universidades brasileiras, cursos técnicos e profissionais e empresas 

necessitam alterar as informações fornecidas a seus alunos sobre a real 

necessidade de utilização de ferramentas manuais não faiscantes em atividades da 

indústria do óleo e gás; 

8. Como os ensaios foram realizados com hidrogênio, em sua condição de energia 

mínima de ignição, outras indústrias podem utilizar estes resultados para a 

especificação de segurança adequada quanto a utilização de ferramentas manuais; 

9. As áreas de manutenção e inspeção das empresas devem adotar outros 

procedimentos para a abertura de equipamentos, incluindo as ferramentas 

manuais de aço carbono; 

10.  Ferramentas manuais de aço carbono não representam risco para as operações da 

indústria de óleo e gás em ambientes de áreas classificadas. Para os níveis de 

energia e materiais ensaiados não existem parâmetros de limitação para impactos 

entre metal contra metal; 
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6.2. SUGESTÕES 

 

Como continuação do desenvolvimento deste trabalho é sugerida que: 

a) Sejam obtidos os níveis de energia que ocorrem faiscamentos capazes de 

ocasionar a ignição de atmosferas explosivas de gases e vapores (ver 

ANEXO V); 

b) Sejam avaliadas as reações e os níveis de energia de impacto entre ferramentas 

manuais de aço carbono e substâncias minerais presentes em indústrias que não 

sejam as de mineração; 

c) Seja verificado se a recomendação prática da API RP 2214, quanto à fricção de 

metal contra uma roda abrasiva, é aplicável a ambientes com hidrogênio; 

d) Sejam mensuradas em um sistema de queda livre a transformação da energia 

potencial mecânica em suas diversas variáveis, tais como: deformações e 

energias: cinética, térmica, sonora e luminosa; 

e) Seja desenvolvida uma equação matemática que consiga descrever o fenômeno 

de faiscamento.  
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Termografia  

1111 DDDDESCRIÇÃO DA CONFIGURESCRIÇÃO DA CONFIGURESCRIÇÃO DA CONFIGURESCRIÇÃO DA CONFIGURAÇÃO UTILIZADA E EQUAÇÃO UTILIZADA E EQUAÇÃO UTILIZADA E EQUAÇÃO UTILIZADA E EQUIPAMENTOIPAMENTOIPAMENTOIPAMENTO    

No dia 28 de fevereiro de 2015, foram realizados no Laboratório do Cepel, localizado em 

Adrianópolis, o acompanhamento de testes de impacto (choque) em quatro chapas metálicas a fim 

de monitorar a evolução da temperatura na superfície destes materiais devido ao impacto mecânico 

de um martelo sobre a superfície. O acompanhamento dos testes pela técnica de termografia foi 

realizado pela equipe do LNDC (Laboratório de Ensaios Não Destrutivos, Corrosão e Soldagem) 

/COPPE/UFRJ.  

Os ensaios termográficos foram realizados utilizando a câmera termográfica modelo Flir SC5600 com 

as principais características técnicas: 

- Tipo de detector: InSb 

- Faixa espectral: 2.5 µm – 5.1 µm 

- Sensibilidade térmica (NETD): < 30 mK 

- Número de pixels: 640 x 512 pixels 

- Frequência de aquisição dos termogramas: 5 Hz a 100 Hz 

- Tempo de integração: 10 µs – 20000 µs 

No total, quatro testes foram realizados, nos quais foram avaliados três chapas de dois tipos de 

materiais: aço carbono e aço inoxidável. Um parâmetro importante a ser definido na configuração 

do ensaio é o valor de emissividade dos materiais a serem avaliados. A emissividade varia em função 

da composição química do material e da sua condição superficial, podendo também variar em 

função da temperatura e do comprimento de onda da radiação emitida. Nos testes, foram utilizados 

valores de emissividade referentes a aço carbono (com oxidação na superfície) e ao aço inoxidável 

(tipo 18-8, oxidado) de 0.74 e 0.85, respectivamente. Esses valores foram obtidos de acordo com a 

tabela de valores típicos de emissividade para materiais encontrados em aplicações industriais, 

segundo a literatura de emissão [1,2,3,4]. 

A configuração dos parâmetros da câmera termográfica utilizados nos ensaios foi definida através do 

software CIRRUS ® (fornecido pelo fabricante em conjunto com a câmera termográfica) e também 

pelo software ALTAIR ® (software desenvolvido pelo mesmo fabricante da câmera termográfica). 

Este último software é responsável pela aquisição dos termogramas, análise da sequência obtida e 

dos dados de temperatura e exportação dos mesmos para outros softwares, como o Excel ®. 
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2222 RRRRESULTADOS ESULTADOS ESULTADOS ESULTADOS     

2.1. Teste – Chapa 1 – 2 choques 

O primeiro teste foi realizado em uma chapa de aço carbono (Chapa 1) avaliando a evolução da 

temperatura ao longo de dois choques. As condições do ambiente no momento da realização do 

teste e as configurações utilizadas na aquisição dos termogramas são apresentadas na tabela abaixo: 

1º Teste – Chapa Aço Carbono (Chapa 1) – 2 choques 

Temperatura ambiente  25,9 °C 

Umidade 65% 

Distancia câmera - objeto 0,59 m 

Frequência de aquisição dos termogramas 100 Hz 

Tempo de aquisição dos termogramas 60s 

 

Para uma melhor análise da evolução da temperatura na proximidade da região na qual houve o 

choque do martelo com a superfície do material, no software Altair ® foram posicionados 

marcadores do tipo “spots” e “áreas” conforme a figura 1 abaixo. 

  

Figura 1 – Imagem termográfica (na escala de cinza) ilustrando a posição dos marcadores de 

temperatura na superfície da Chapa 1.   



Laboratório de Ensaios NãoLaboratório de Ensaios NãoLaboratório de Ensaios NãoLaboratório de Ensaios Não----
Destrutivos, Corrosão e SoldagemDestrutivos, Corrosão e SoldagemDestrutivos, Corrosão e SoldagemDestrutivos, Corrosão e Soldagem 

 
 

LNDC/POLI/CT/UFRJ  
Cid. Universitária - Av. Pedro Calmon s/n, LNDC, Ilha do Fundão - Rio de Janeiro, RJ – Brasil 
Tel: +55 [21] 3938-8535/8536 - Fax: +55 [21] 3938-8535 - Caixa Postal 68505 – CEP 21941-596  
lndc@lndc.com.br 

 Página 3 
 

O gráfico obtido com a evolução da temperatura máxima para cada marcador ao longo do tempo 

total do ensaio (60 segundos), incluindo os dois choques, é apresentado abaixo (o primeiro gráfico 

foi gerado no próprio software da câmera termográfica (Figura 2) e o segundo, no Excel® (Figura 3), 

com os dados exportados do primeiro gráfico).  

 

 

Figura 2 – Gráfico da evolução da temperatura máxima para a Chapa 1 ao longo do tempo total de 

ensaio, obtido no software Altair ®. 
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Figura 3 – Gráfico da evolução da temperatura máxima para Chapa 1 ao longo do tempo total de 

ensaio, obtido no Excel®. 

 

A figura 4 apresenta alguns termogramas obtidos da sequência de imagens ao longo do tempo total 

de ensaio, incluindo os dois choques.  
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(a)                                                                     (b) 

 
(b)                                                            (d) 

Figura 4 -  Imagem termográfica da Chapa 1(a) antes do primeiro choque, (b) no primeiro 

choque, (c) antes do 2 choque e (d) no segundo choque. 
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2.2.  Teste – Chapa 2 – 2 Choques 

 

O segundo teste foi realizado em uma chapa de aço carbono (Chapa 2) avaliando a evolução da 

temperatura ao longo de dois choques. As condições do ambiente no momento da realização do 

teste e as configurações utilizadas na aquisição dos termogramas são apresentadas na tabela abaixo: 

 

2º Teste – Chapa Aço Carbono (Chapa 2) – 2 choques 

Temperatura ambiente  31,9 °C 

Umidade 60,8% 

Distancia câmera - objeto 0,59 m 

Frequência de aquisição dos termogramas 100 Hz 

Tempo de aquisição dos termogramas 60s 

 

Para uma melhor análise da evolução da temperatura na proximidade da região na qual houve o 

choque do martelo com a superfície do material, no software Altair ® foram posicionados 

marcadores do tipo “spots” e “áreas” conforme a figura X abaixo. 
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Figura 5 – Imagem termográfica (na escala de cinza) ilustrando a posição dos marcadores de 

temperatura na superfície da Chapa 2.   

 

O gráfico obtido com a evolução da temperatura máxima para cada marcador ao longo do tempo 

total do ensaio (60 segundos), incluindo os dois choques, é apresentado abaixo (o primeiro gráfico 

foi gerado no próprio software da câmera termográfica e o segundo, no Excel®, com os dados 

exportados do primeiro gráfico). 
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Figura 6 – Gráfico da evolução da temperatura máxima para a Chapa 2 ao longo do tempo total de 

ensaio, obtido no software Altair ®. 
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Figura 7 – Gráfico da evolução da temperatura máxima para Chapa 2 ao longo do tempo total de 

ensaio, obtido no Excel®. 

 

Na figura 8 são apresentados quatro termogramas obtidos ao longo do tempo total da sequência de 

imagens, sendo estes quatro selecionados em tempos relevantes (próximo aos choques e no 

instante do choque).  
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(a)                                                                        (b) 

 

(c)                                                                                     (d) 

Figura 8 – Imagem termográfica da Chapa 2 (a) antes do primeiro choque, (b) no primeiro 

choque, (c) início do segundo choque e (d) no segundo choque. 
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2.3.  Teste – Chapa 2 – 3 choques 

 

O terceiro teste foi realizado em uma chapa de aço carbono (Chapa 2) avaliando a evolução da 

temperatura ao longo de três choques. As condições do ambiente no momento da realização do 

teste e as configurações utilizadas na aquisição dos termogramas são apresentadas na tabela abaixo: 

3º Teste – Chapa Aço Carbono (Chapa 2) – 3 choques 

Temperatura ambiente  31,9 °C 

Umidade 60,8% 

Distancia câmera - objeto 0,59 m 

Frequência de aquisição dos termogramas 100 Hz 

Tempo de aquisição dos termogramas 90s 

 

 

Figura 9 – Imagem termográfica (na escala de cinza) ilustrando a posição dos marcadores de 

temperatura na superfície da Chapa 2.   
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O gráfico obtido com a evolução da temperatura máxima para cada marcador ao longo do tempo 

total do ensaio (60 segundos), incluindo os dois choques, é apresentado abaixo (o primeiro gráfico 

foi gerado no próprio software da câmera termográfica e o segundo, no Excel®, com os dados 

exportados do primeiro gráfico). 

 

 

Figura 10 – Gráfico da evolução da temperatura máxima para a Chapa 2 ao longo do tempo total de 

ensaio, obtido no software Altair ®. 
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Figura 11 – Gráfico da evolução da temperatura máxima para Chapa 2 ao longo do tempo total de 

ensaio, obtido no Excel®. 

 

Na figura 12 são apresentados alguns termogramas obtidos ao longo da sequência de imagens, 

sendo estes escolhidos por apresentarem os instantes antes, início e durante os três choques 

avaliados no presente teste.  

   

(a) (b) (c) 

Figura 12 – Imagem termográfica da Chapa 2 (a) antes do primeiro choque, (b) iniciando primeiro 

choque e  (c) no primeiro choque. 
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(d) (e) 

  
(f) (g) 

 

Figura 12 a – Imagem termográfica da Chapa 2: (d) iniciando segundo choque, (e) no segundo 

choque , (f) iniciando terceiro choque e (g) no terceiro choque. 
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2.4. Teste – Chapa 3 – 3 choques 

O quarto teste foi realizado em uma chapa de aço inoxidável (Chapa 3) avaliando a evolução da 

temperatura ao longo de três choques. As condições do ambiente no momento da realização do 

teste e as configurações utilizadas na aquisição dos termogramas são apresentadas na tabela abaixo: 

 

4º Teste – Chapa Aço Inoxidável (Chapa 3) – 3 choques 

Temperatura ambiente  31,9 °C 

Umidade 60,8% 

Distancia câmera - objeto 0,59 m 

Frequência de aquisição dos termogramas 100 Hz 

Tempo de aquisição dos termogramas 90s 

 

 

Figura 13 – Imagem termográfica (na escala de cinza) ilustrando a posição dos marcadores de 

temperatura na superfície da Chapa 3.   



Laboratório de Ensaios NãoLaboratório de Ensaios NãoLaboratório de Ensaios NãoLaboratório de Ensaios Não----
Destrutivos, Corrosão e SoldagemDestrutivos, Corrosão e SoldagemDestrutivos, Corrosão e SoldagemDestrutivos, Corrosão e Soldagem 

 
 

LNDC/POLI/CT/UFRJ  
Cid. Universitária - Av. Pedro Calmon s/n, LNDC, Ilha do Fundão - Rio de Janeiro, RJ – Brasil 
Tel: +55 [21] 3938-8535/8536 - Fax: +55 [21] 3938-8535 - Caixa Postal 68505 – CEP 21941-596  
lndc@lndc.com.br 

 Página 16 
 

O gráfico obtido com a evolução da temperatura máxima para cada marcador ao longo do tempo 

total do ensaio (60 segundos), incluindo os dois choques, é apresentado abaixo (o primeiro gráfico 

foi gerado no próprio software da câmera termográfica e o segundo, no Excel®, com os dados 

exportados do primeiro gráfico). 

 

 

Figura 14 – Gráfico da evolução da temperatura máxima para a Chapa 3 ao longo do tempo total de 

ensaio, obtido no software Altair ®. 
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Figura 15 – Gráfico da evolução da temperatura máxima para Chapa 3 ao longo do tempo total de 

ensaio, obtido no Excel®. 
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(a) (b) 

  
(d) (e) 

 

Figura 16 – Imagem termográfica da chapa 3 (a) antes do primeiro choque, (b) iniciando primeiro 

choque, (c) iniciando segundo choque e (d) iniciando terceiro choque.  
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ANEXO III 

 

DETALHES DO DISPOSITIVO DE ENSAIO  

 

 

III.1 Acessórios do dispositivo de ensaio 

 

III.1.1 Dimensionais das placas de impacto 

 

A Figura III.1.A, a Figura III.1.B e a Figura III.1.C mostram as medições dos 

dimensionais das placas de impacto que são instaladas sobre o alvo. São de diferentes 

composições químicas e permitem alterar as características do impacto. As medidas 

foram realizadas com um paquímetro eletrônico marca Mitutoyo, modelo Absolute. Os 

valores das medidas apresentadas nas legendas foram arredondados. 

  

Paquímetro eletrônico Mitutoyo. Caixa do paquímetro Mitutoyo. 

  

Placa de aço carbono com dimensões de 

(15x30) cm. 

Placa de aço carbono com espessura de 

1,3 cm. 

Figura III.1.A. Detalhes das medições dos dimensionais das placas de impacto que são 
instaladas sobre o alvo 
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Placa esquerda bipartida de aço carbono 

com dimensões de (6x12) cm. 

Placa esquerda bipartida de aço carbono 

com espessura de 0,5 cm. 

  

Placa direita bipartida de aço carbono com 

dimensões de (6x12) cm. 

Placa direita bipartida de aço carbono com 

espessura de 0,6 cm. 

  

Placa de aço inoxidável com dimensões de 

(13x17) cm. 

Placa de aço inoxidável com espessura de 

0,5 cm. 

  

Placa de alumínio com dimensões de 

(10x12) cm. 

Placa de alumínio com espessura de 

0,5cm. 

Figura III.1.B. Detalhes das medições dos dimensionais das placas de impacto que são 
instaladas sobre o alvo 
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Placa de alumínio esquerda bipartida com 

dimensões de (7x21) cm. 

Placa de alumínio esquerda bipartida com 

espessura de 0,5cm. 

  

Placa de alumínio direita bipartida com 

dimensões de (7x21) cm. 

Placa de alumínio direita bipartida com 

espessura de 0,5 cm. 

Figura III.1.C. Detalhes das medições dos dimensionais das placas de impacto que são 
instaladas sobre o alvo 

III.1.2 Pesagem dos acessórios do dispositivo de ensaio 

A Figura III.2.A e a Figura III.2.B mostram detalhes das medições dos diversos 
elementos que compõe o dispositivo de ensaio e que interferem na aceleração e no 
cálculo da energia. 
 

 

  

Sistema de deslizamento 

da cabeça da marreta. 

Peça de adaptação de 

bitola da cabeça da marreta 

Peça de adaptação de 

bitola da cabeça da marreta 

Figura III.2.A. Detalhes das medições dos diversos elementos que compõe o dispositivo 
de ensaio 
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Dispositivo de adaptação 

para marretas ≥ 4 kg  

Dispositivo de adaptação 

para marretas < 4 kg. 

Dispositivo de adaptação 

para a marreta Fe usada 

  

Cabeça da marreta Fe nova 

de 4 Kg 

Cabeça da marreta Fe nova 

de 4 Kg = 3,98519 Kg 

Cabeça da marreta Fe nova 

de 4 Kg = 3,9851 Kg 

 
  

Cabeça da marreta Fe nova 

de 5 Kg 

Cabeça da marreta Fe nova 

de 5 Kg = 4,3062 Kg 

Cabeça da marreta Fe nova 

de 5 Kg = 4,3 Kg 

   

Cabeça da marreta Fe 

usada de 5 Kg 

Cabeça da marreta Fe 

usada de 5 Kg = 4,6879 Kg 

Cabeça da marreta Fe 

usada de 5 Kg = 4,6879 Kg 

Figura III.2.B. Detalhes das medições dos diversos elementos que compõe o dispositivo 
de ensaio 
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III.1.3 Medição de dureza dos acessórios do dispositivo de ensaio 

 
A Figura III.3.A e a Figura III.3.B mostram detalhes das medições de dureza Rockwell B 
dos diversos componentes envolvidos nos impactos. 
 

  

Cabeça da marreta nova de 4 kg 
Dureza da cabeça da marreta nova de 

4 kg = HRB 89,15. 

  

Cabeça da marreta Fe nova e decapada de 

5 kg 

Dureza da cabeça da marreta Fe nova e 

decapada de5 kg = HRB 75,81 

  

Cabeça da marreta Fe usada de 5 kg Dureza da cabeça da marreta Fe usada de 

5 kg = HRB 71,83 

Figura III.3.A. Detalhes das medições de dureza Rockwell B dos diversos componentes 
envolvidos nos impactos 
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Placa de aço carbono - medição fora da 

região dos impactos: HRB = 62,41 

Placa de aço carbono - medição na região 

dos impactos: HRB = 76,27 

  

Placa de aço inoxidável 304, medição fora 

da região dos impactos: HRB = 89,10. 

Placa de aço inoxidável 304, medição na 

região dos impactos: HRB = 102,19. 

  

Placa de aço carbono bipartida, medição 

fora da região dos impactos: HRB = 67,15 

Tabela de comparação da dureza entre os 

diversos sistemas de medição. 

Figura III.3.B. Detalhes das medições de dureza Rockwell B dos diversos componentes 

envolvidos nos impactos 
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III.1.4 – Análise da composição química dos elementos envolvidos nos impactos 

 

A Figura III.4.A e a Figura III.4.B mostram detalhes das análises das composições 

químicas das placas de impacto e das cabeças das marretas. Foi utilizado o equipamento 

de medição da composição química marca BRUKER, mod S1 Titan no. 800N2093, 

calibrado em março 2014. Medições realizadas em dezembro de 2014. 

 

 

 

Equipamento de medição Bruker mod S1 

Titan no. 800N2093 

Certificado de calibração do medidor 

Bruker, Titan no. 800N2093 

 
 

Tela do equipamento de medição Bruker. Tabela de ajuste de medição. 

  

Placa de aço carbono (15x30) cm 

composição química: 99,43% Fe 

Placa de aço carbono bipartida 

composição química: 99,07% Fe 

Figura III.4.A. Detalhes das análises das composições químicas das placas de impacto e 
das cabeças das marretas 
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Placa de aço inoxidável 304 (13x17) cm 

composição química: Fe (72,45); 

 Cr (16,09) e Ni (5,16)  

Placa de alumínio (bipartida e inteira) 

composição química: Al (99,50) 

  

Cabeça da marreta de aço carbono 4 Kg 

composição química: 99,74% Fe 

Cabeça da marreta de aço carbono 5 Kg 

composição química: 99,68% Fe 

Figura III.4.B. Detalhes das análises das composições químicas das placas de impacto e 

das cabeças das marretas 

III.1.5 – Detalhes construtivos do dispositivo de ensaio 

A Figura III.5.A, a Figura III.5.B e a Figura III.5.C mostram detalhes dos diferentes 

componentes do dispositivo de ensaio 

  

Dispositivo de deslizamento com rodas 

encaixadas no perfil, cabeça da marreta 

fixada e base do alvo em ângulo ao fundo 

Detalhe do ângulo de ataque da cabeça da 

marreta sobre a placa do alvo em ângulo 

Figura III.5.A. Detalhes dos diferentes componentes do dispositivo de ensaio 
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Detalhe da marreta apoiada sobre a base 

do alvo, sem a placa de ensaio. 

Detalhe da marreta apoiada sobre a base 

do alvo, com a placa de Teflon. 

  

Detalhe da fixação da placa de aço 

carbono sobre o alvo em ângulo. 

Detalhe da fixação da placa bipartida de 

aço carbono sobre o alvo. 

  

Detalhe da fixação da placa de aço 

inoxidável sobre o alvo 

Detalhe da fixação da placa de alumínio 

sobre o alvo 

  

Detalhe do motor elétrico com o 

dispositivo (carretel) de enrolamento do 

cabo de aço. 

Detalhe do dispositivo de partida e parada 

(segurança) e controlador de frequência 

do motor (variador de frequência). 

Figura III.5.B. Detalhes dos diferentes componentes do dispositivo de ensaio 
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Detalhe do sensor de posição inferior para 

controle automático do variador de 

frequência. 

Detalhe do sensor de posição inferior para 

controle automático do variador de 

frequência. 

Figura III.5.C. Detalhes dos diferentes componentes do dispositivo de ensaio 

III.1.6 – Detalhes das medições dos tempos de queda da cabeça da marreta 

A Figura III.6 mostra detalhes das medições de vibração que possibilitaram as avaliações 
dos tempos de queda da cabeça da marreta. 

  

Detalhe do acelerômetro PCB Detalhe do acelerômetro PCB 

  

Detalhe do sensor PCB instalado sobre a 

cabeça da marreta. 

Detalhe da aquisição de dados durante 

ensaio de queda da cabeça da marreta. 

  

Detalhe das características funcionais do 

acelerômetro 

Detalhe da tela do software em MatLab 

para os ensaios de queda da marreta 

Figura III.6. Detalhes para as medições do tempo de queda da cabeça da marreta. 
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III.1.7 – Detalhes da preparação e ensaios em atmosfera explosiva de hidrogênio/ar 

A Figura III.7.A e a Figura III.7.B mostram detalhes da preparação e realização dos 
ensaios em uma mistura hidrogênio/ar, com concentração de (21±2)% v/v. 

  

Detalhe do certificado de acreditação do 

laboratório AP4 emitido pelo Inmetro 

Detalhe da placa comemorativa da 

inauguração do laboratório AP4  

  

Detalhe da aleta para evitar que o cabo de 

aço solte do carretel do eixo do motor. 

Detalhe da fixação do tubo plástico com 

parafusos, silicone e fita crepe. 

  

Detalhe fechamento com tubo de 300 mm. Detalhe fechamento com tubo de 300 mm 

  

Parte inferior fechada com filme plástico Detalhes de fechamento com fita crepe 

Figura III.7.A. Detalhes da preparação para os ensaios em atmosferas explosivas. 
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Detalhe da vista interna do tubo de 

300 mm, com trilho e cabo de aço. 

Detalhe dos pontos de saída da mistura na 

parte superior do dispositivo de ensaio. 

  

Detalhe do ponto de entrada da mistura na 

parte inferior do dispositivo de ensaio. 

Detalhe do goniômetro para regulagem de 

ângulo do alvo 

  

Detalhe da tela da sala de controle do 

laboratório do CEPEL para o ensaio 3 

Detalhe da tela da sala de controle do 

laboratório do CEPEL para o ensaio 15 

  

Detalhe da haste de ajuste roscado para 

regulagem de ângulo do alvo de impacto 

Detalhe do ajuste do ângulo do alvo, com 

auxílio de um calibrador de ângulo. 

Figura III.7.B. Detalhes da preparação para os ensaios em atmosferas explosivas. 



 

122 
 

III.1.8 – Detalhes das áreas das placas submetidas ao impacto 

 

A Figura III.8.A., a Figura III.8.B e a Figura III.8.C mostram detalhes das medições das 

áreas que sofreram impacto das placas dos diferentes materiais submetidos aos ensaios. 

   

Ângulo de ataque da cabeça 

da marreta na placa de aço 

carbono. 

Marcas geradas pelos 

impactos sobre a placa de 

aço carbono. 

Marcas geradas pelos 

impactos sobre a placa 

de aço carbono. 

  

Área dos impactos na placa 

de aço carbono (2,3x7,4) cm 

Área dos impactos na placa 

de aço carbono (2,3x7,4) cm 

Marcas dos impactos 

sobre a placa de aço 

carbono. 

   

Placa bipartida de aço 

carbono inclinada a 

60 graus. 

Ângulo de ataque da cabeça 

da marreta  

Marcas dos impactos 

sobre a placa bipartida 

de aço carbono. 

Figura III.8.A. Detalhes das áreas das placas metálicas que sofreram impactos 
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Área dos impactos na placa 

de aço carbono bipartida 

(2,0x5,0) cm 

Área dos impactos na placa 

de aço carbono bipartida 

(2,0x5,0) cm 

Área dos impactos na placa 

de aço carbono bipartida 

(2,0x5,0) cm 

 
 

 

Detalhe da placa de aço 

inoxidável inclinada  

Detalhe do ângulo de ataque 

da cabeça da marreta 

Detalhe dos impactos sobre 

a placa de aço inoxidável. 

   

Detalhe da área dos 

impactos (2,0x5,0) cm 

Detalhe da área dos 

impactos (2,0x5,0) cm 

Detalhe dos impactos sobre 

a placa de aço inoxidável  

   

Detalhe dos impactos na 

placa de alumínio 

Detalhe dos impactos na 

placa de alumínio 

Detalhe dos impactos na 

placa de alumínio 

Figura III.8.B. Detalhes das áreas das placas metálicas que sofreram impactos 
(continuação) 
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Detalhe da área dos 

impactos na placa de 

alumínio (3,5x5,0) cm  

Detalhe da área dos 

impactos na placa de 

alumínio (3,5x5,0) cm 

Detalhe da área dos 

impactos na placa de 

alumínio (3,5x5,0) cm 

   

Detalhe dos impactos na 

placa de alumínio bipartida  

Detalhe dos impactos na 

placa de alumínio bipartida  

Detalhe dos impactos na 

placa de alumínio bipartida  

  

Detalhe da área dos impactos na placa de 

alumínio bipartida (2,1x6,1) cm.  

Detalhe da área dos impactos na placa de 

alumínio bipartida (2,1x6,1) cm. 

Figura III.8.C. Detalhes das áreas das placas metálicas que sofreram impactos 
(continuação)  
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ANEXO IV 

 

CÁLCULOS DE PROBABILIDADE 

 

 

IV.1 Análise probabilística dos dados  

 

IV.1.1 Aceleração 

Aceleração  

(m/s²)  

desvio  

(= valor – média)  

Desvio absoluto  

 

Desvio quadrático  

 

6,67 -0,445882353 0,445882353 0,198811073 

6,69 -0,425882353 0,425882353 0,181375779 

6,69 -0,425882353 0,425882353 0,181375779 

6,77 -0,345882353 0,345882353 0,119634602 

6,84 -0,275882353 0,275882353 0,076111073 

6,93 -0,185882353 0,185882353 0,034552249 

6,95 -0,165882353 0,165882353 0,027516955 

7,02 -0,095882353 0,095882353 0,009193426 

7,04 -0,075882353 0,075882353 0,005758131 

7,05 -0,065882353 0,065882353 0,004340484 

7,07 -0,045882353 0,045882353 0,00210519 

7,18 0,064117647 0,064117647 0,004111073 

7,19 0,074117647 0,074117647 0,005493426 

7,21 0,094117647 0,094117647 0,008858131 

7,46 0,344117647 0,344117647 0,118416955 

7,98 0,864117647 0,864117647 0,746699308 

8,23 1,114117647 1,114117647 1,241258131 

Total 

 

  Total 

120,97     2,965611765 

Média (µ) 

  

Variância  (S²) 

7,115882353 

  

0,174447751 

 
  

Desvio padrão (σ) 

   

0,417669428 

Tabela IV.1.Cálculo de média e desvio padrão para a aceleração 
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Como: S² = Σ (xᵢ -ẍ)² / n, 

 sendo: S² = variância; ẍ = valor da média aritmética; (x - ẍ) = desvio em relação à média 

e;  n = número de amostras.  

Os valores de aceleração são: 

Menor aceleração 
(m/s2) 

Maior aceleração 
(m/s2) 

Média aritmética 
(m/s2) 

Amplitude 
(m/s2) 

6,67  8,23  7,45  1,56  

Coeficiente de variação 
(Cv = σ / µ)*100) 

Média (µ) Variância (S²) Desvio padrão (σ): 

5,90% 7,12 0,18 0,42 

 

Para P (6,67 ≤ x ≤ 8,23) 

Z1 = 8,23 - 7,12 / 0,42 = 2,64 → P (0 ≤ Z1 ≤ 2,64) = 0,4959 = 49,59 % 

Z2 = 6,67 - 7,12 / 0,42 = -1,07 → P (-1,07 ≤ Z2 ≤ 0) = 0,3577 = 35,77 % 

P(-1,07 ≤ Z ≤ 2,64) = 49,59 % + 35,77 % = 85,36 % 

A probabilidade de um resultado do experimento de queda gerar uma aceleração no 

intervalo de (6,67 m/s2, 8,23 m/s2) é de 85,36 %. 
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IV.1.2 Energia 

 

Energia 

 (N.m) 

Desvio 

 (=  valor – média) 

Desvio absoluto 

 

Desvio quadrático 

 

150 -10,17647059 10,17647059 103,5605536 

151 -9,176470588 9,176470588 84,20761246 

151 -9,176470588 9,176470588 84,20761246 

152 -8,176470588 8,176470588 66,85467128 

154 -6,176470588 6,176470588 38,14878893 

156 -4,176470588 4,176470588 17,44290657 

156 -4,176470588 4,176470588 17,44290657 

158 -2,176470588 2,176470588 4,737024221 

158 -2,176470588 2,176470588 4,737024221 

159 -1,176470588 1,176470588 1,384083045 

159 -1,176470588 1,176470588 1,384083045 

162 1,823529412 1,823529412 3,325259516 

162 1,823529412 1,823529412 3,325259516 

162 1,823529412 1,823529412 3,325259516 

168 7,823529412 7,823529412 61,20761246 

180 19,82352941 19,82352941 392,9723183 

185 24,82352941 24,82352941 616,2076125 

Total 
  

Total 

2723 
  

1504,470588 

Média (µ) 
  

Variância  (S²) 

160,1764706 
  

88,4982699 

 
  

Desvio padrão (σ) 

 
  

9,407351907 

Tabela IV.2- Cálculo de média e desvio padrão para a energia 

Como: S² = Σ (xᵢ -ẍ)² / n ,  

sendo: S² = variância;  ẍ = valor da média aritmética; (x - ẍ) = desvio em relação à média 

e n = número de amostras. Assim sendo, os valores de energia são: 

Menor energia 
(N.m;) 

Maior energia 
(N.m;) 

Média aritmética 
(N.m;) 

Amplitude 
(N.m;) 

150  185  167,50  35  

Coeficiente de variação 
(CV = σ / µ)*100 ) 

Média (µ) Variância (S²) Desvio padrão (σ): 

5,87 % 160,18 88,50 9,41 
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Z = X -x /σ → Z = 185 – 160,18 / 9,41 = 2,64 

Para P (150 ≤ X ≤ 185) = P (-1,08 ≤ Z ≤ 2,64)  

P (150 ≤ X ≤ 185) = P (-1,08 ≤ Z ≤ 2,64) = P (Z1 ≤ 2,64) + P(Z2 ≥ -1,08) 

Z1 = 185 – 160,18 / 9,14 = 2,64 → P(Z1 ≤ 2,64) → P(Z1 ≤ 2,64) = 0,4959 = 49,59 % 

Z2 = 150 - 160,18 / 9,41 = - 1,08 → P (Z2 ≥ -1,08) → P (Z2 ≤ 1,08) = 0,3599 = 35,99  

P (-1,08 ≤ Z ≤2,64) = 0,4959 + 0,3599 = 0,8558 (85,58%) 

A probabilidade de um resultado do experimento de queda gerar uma energia no intervalo 

de (150 N.m, 185 N.m) é de 85,58 %. 
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ANEXO V 

 

CURIOSIDADE 

 

V.1 Situação não planejada com sinais visíveis de faiscamento 
 

Durante os ensaios de impacto ocorreu a quebra de dois parafusos dos quatro parafusos 

que fixavam a placa de aço carbono ao alvo, conforme Figura V.1. Os parafusos eram 

fixados na rosca fêmea das placas de aço carbono e do alvo. Partes dos corpos de dois 

parafusos ficaram engastadas no corpo do alvo e dois parafusos ficaram deformados.  

  

Detalhe da placa e os parafusos de fixação Detalhe do impacto contra a placa  

  

Detalhe dos parafusos sendo lançados Detalhe da placa sem os parafusos 

  

Parafusos de fixação da placa, sendo dois 

quebrados (superiores) e dois deformados 

(inferiores). 

Placa de aço carbono com os quatro 

parafusos roscados de fixação. 

Figura V.1. Eventos de quebra de parafusos durante ensaio de impacto 
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Foi realizado em tentativa de realizar novo furo com uma broca de aço rápido 

(composição com mais de 7% tungstênio, molibidenio e vanádio e com mais de 0.60% de 

carbono, apresentando alto nível de dureza) sobre a parte do parafuso engastado com o 

objetivo de retira-lo. O sucesso foi parcial. Em uma operação abaixo do padrão de 

segurança, o profissional inverteu a posição normal da broca, colocou a base da mesma 

sobre a parte do parafuso engastado e aplicou um golpe com um martelo de cabeça de aço 

carbono contra a ponta da broca, conforme Figura V.2. 

 

Figura V.2 – Aplicação de impacto de marreta de aço carbono sobre broca de aço rápido 

 

Neste momento foi identificada a ocorrência de faiscamento entre a broca e a cabeça da 

marreta. 

Esta situação está fora do escopo deste estudo, porém foi um fato que entendi que deveria 

ser registrado. A literatura mostra que ferramentas de corte podem gerar faiscamento, 

comprovado por esta ação abaixo do padrão. 
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GLOSSÁRIO E DEFINIÇÕES 
 

 

Aço Liga formada essencialmente por ferro e carbono, com percentagens 

deste último variando entre 0,008 e 2,11%. Esta concentração pode 

variar em função da utilização de outros elementos tais como 

magnésio, cromo, vanádio e tungstênio. Estes elementos químicos 

agem com o agente de resistência, prevenindo o deslocamento dos 

átomos de ferro de uma estrutura cristalina para outra. Possui boa 

ductibilidade e é facilmente deformável por forja, laminação e 

extrusão. Suas superfícies são endurecidas e um tratamento térmico 

pode aumentar a dureza de sua superfície. 

 

Aço inoxidável São ligas de Fe-Cr, de estrutura cristalina cúbica de corpo 

centrado (CCC) e sem ferro livre. Seu conteúdo de cromo se situa 

na faixa de 11% a 30%. As diversas microestruturas dos aços são 

função da quantidade dos elementos de liga presentes. Alguns 

graus de concentração podem conter molibdênio, silício, 

alumínio, titânio e nióbio para a obtenção de certas 

características. Também podem ser adicionados enxofre e selênio 

para melhoria da usinabilidade. Existem basicamente dois grupos 

de elementos de liga, os que estabilizam a ferrita (Cr, Si, Mo, Ti e 

Nb) e os que estabilizam a austenita (Ni, C, N e Mn). A 

composição química junto com o processamento termo-mecânico 

confere aos aços inoxidáveis propriedades diferentes. 

 

Aço inoxidável ferrítico São ferromagnéticos e podem possuir boas ductilidade e 

conformabilidade, mas suas características de resistência em altas 

temperaturas são ruins se comparadas à dos austeníticos. São 

comparativamente mais baratos que os austeníticos por não 

conter níquel. Sua tenacidade também pode ser limitada a baixas 

temperaturas e em seções pesadas. Não são endurecíveis por 

tratamento térmico e dificilmente por trabalho a frio. 
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Aço inoxidável austeníticos Os aços inoxidáveis austeníticos mais usados são os do tipo 304, 

que possuem 17% de cromo e 8% de níquel, apresentando 

excelente ductilidade, conformabilidade e tenacidade. Não podem 

ser endurecidos por tratamento térmico, tendo o nível de teor de 

carbono restrito, mas as adições, principalmente de níquel, muda 

a estrutura em temperatura ambiente para arranjo atômico cúbico 

de face centrado. Possui boa resistência à corrosão. Aplicados em 

equipamentos da indústria química, petroquímica, cutelaria,  

construção civil, entre outros. 

 

Atmosfera explosiva Mistura com o ar, que sob certas condições atmosféricas de 

substâncias inflamáveis ou combustíveis na forma de gás, vapor, 

poeira, fibras ou partículados em suspensão, as quais permitem a 

propagação autossustentada, após a ignição.  

 

Atmosfera explosiva de gás 

ou vapor 

Mistura com o ar, sob condições atmosféricas, de substâncias 

inflamáveis na forma de gás ou vapor, as quais permitem uma 

propagação autossustentada após a ignição. 

 

Concentração de gás ou 

vapor com menor energia  

de ignição 

 

Mistura que, sob certas condições especificadas, necessita da 

menor energia elétrica para a sua ignição. 

 

Conformabilidade É o conhecimento de quanto se pode deformar o material sem que 

este sofra ruptura. A determinação da carga para a deformação 

requer que se conheçam as tensões a que o componente está 

sujeito, enquanto que para se determinar a ocorrência ou não de 

ruptura, e consequentemente a conformabilidade do material, é 

necessário conhecer-se as deformações envolvidas. A 

conformabilidade de metais é influenciada por vários fatores 

entre eles a temperatura.  
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Corrente mínima de ignição 

(MIC - Minimum Igniting 

Current) 

O equipamento de ensaio deve ser operado em um circuito a 

24 Vc.c. contendo uma bobina com núcleo de ar de (95 ± 5) mH. 

A corrente neste circuito é variada até que seja obtida a ignição 

da concentração mais facilmente explosiva do gás ou vapor 

específico em mistura com o ar. O equipamento para a 

determinação da corrente mínima de ignição é definido na 

ABNT NBR IEC 60079-11. 

 

Ductilidade É a propriedade que representa o grau de deformação que um 

material suporta até o momento de sua fratura. Materiais que 

suportam pouca ou nenhuma deformação no processo de ensaio de 

tração são considerados materiais frágeis. Um material dúctil é 

aquele que se deforma sob tensão cisalhante. Ouro, cobre e alumínio 

são exemplos de metais muito dúcteis. O oposto de dúctil é frágil, 

quando o material se rompe sem sofrer grande deformação. 

 

Dureza É a propriedade característica de um material sólido, que 

expressa sua resistência a deformações permanentes e está 

diretamente relacionada com a força de ligação dos átomos. 

Basicamente, a dureza pode ser avaliada a partir da capacidade de 

um material "riscar" o outro, como na popular escala de Mohs 

para os minerais, que é uma tabela arbitrada de 1 a 10 na qual 

figuram alguns desses em escala crescente a partir do talco ao 

diamante. Outra maneira de avaliar a dureza é verificar a 

capacidade de um material penetrar o outro. Na engenharia e na 

metalurgia, utiliza-se o chamado ensaio de penetração para a 

medição da dureza. A partir de um referencial intermediário, a 

dureza pode ser expressa em diversas unidades. Aguns dos 

processos de análide de metais são: Brineel, Rockwell, Meyer e 

Vickers. A tabela de equivalência de dureza para aços é com base 

na norma SAE J-417b. 
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Dureza Vickers 

(HV) 

Método de classificação da dureza dos materiais baseada em um 

ensaio laboratorial. É utilizado uma pirâmide de diamante com 

ângulo de diedro de 136º que é comprimida, com uma força 

arbitrária F, contra a superfície do material. Calcula-se a área S 

da superfície impressa pela medição das suas diagonais. A dureza 

Vickers é determinada por F/S. Existe uma proporcionalidade 

entre a força aplicada e a área e, portanto, o resultado depende da 

força, o que é muito conveniente para medições em chapas finas 

ou em camadas finas (cementadas, por exemplo). 

 

Dureza Rockwell C 

(HRC) 

Método de classificação da dureza dos materiais baseada em um 

ensaio laboratorial. Para materiais de maior dureza, o objeto 

penetrante é um cone de diamante com ângulo de vértice de 120º. 

Essa escala é denominada Rockwell C (HRC). É aplicada uma 

carga padrão definida em norma e a dureza é dada pela 

profundidade de penetração. 

 

Dureza Rockwell B 

(HRB) 

Método de classificação da dureza dos materiais baseada em um 

ensaio laboratorial. Para materiais de menor dureza, o objeto 

penetrante é um cone de diamante com ângulo de vértice de 100º. 

Essa escala é denominada Rockwell B (HRC). É aplicada uma 

carga padrão definida em norma e a dureza é dada pela 

profundidade de penetração. 

 

Equipamento à prova de 

explosão 

(Ex d) 

Equipamento construído atendendo aos requisitos da norma 

ABNT NBR IEC 60079-1 para aplicação em ambientes de 

atmosferas explosivas. O método de proteção é por confinamento 

da explosão, cuja característica é ser capaz de suportar uma 

pressão de explosão interna sem se romper além de não ser capaz 

de propagar a temperatura da explosão interna para o meio 

externo ao invólucro.  
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Emissividade de  

um material 

Propriedade representada pelas letras “e” ou “ε”. É relacionado a 

capacidade de emissão de energia por radiação da sua superfície. 

Definido como a razão entre a energia irradiada por um 

determinado material e a energia irradiada por um corpo negro 

(ε=1). Qualquer objeto que não seja um verdadeiro corpo negro 

tem emissividade menor que “1” e superior a “zero”. 

 

Grupo do equipamento: Sistema de classificação de equipamentos referente a uma 

atmosfera explosiva para o qual os mesmos são destinados a 

serem utilizados. Segundo a IEC 60079-20-1 (2010) os grupos 

são resultados da determinação do MESG, exceto quanto não 

existe valor indicado para o MESG. Para estes casos, o grupo é 

baseado em similaridade química conforme a IEC 60079-12. 

 

Limites de explosividade  

(ou inflamabilidade) 

São os limites de concentração superior e inferior de 

inflamabilidade de um gás, acima ou abaixo destes valores a 

propagação da chama não ocorre. As determinações têm sido 

realizadas por diferentes métodos, porém o método preferido pela 

IEC 60079-20-1 é aquele com baixa energia de ignição na base 

de um tubo vertical. Os valores (em porcentagem por volume e 

massa por volume) são relacionados na tabela do Anexo B desta 

norma. Se o ponto de fulgor for elevado, o componente não 

forma uma mistura explosiva com o ar em temperatura ambiente 

normal. Quando dados de explosividade são apresentados nesta 

norma para tais componentes significa que as determinações 

foram realizadas em uma temperatura elevada para permitir a 

formação de vapor em uma mistura explosiva com o ar. 

 

Máximo interstício 

experimental seguro 

(MESG - Maximum 

Experimental Safe Gap) 

 

Máximo interstício de uma junta de 25 mm de comprimento que 

impede qualquer transmissão de uma explosão durante 10 ensaios 

realizados sob condições especificadas na IEC 60079-1-1. 
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Método de Bruceton  È um método de análise utilizando um ensaio de sensibilidade de 

explosivos descrito originamente por Dixon e Mood em 1948. 

Também é conhecido como “método em escala” ou “método para 

cima e para baixo”. Este método de análise utiliza dois 

parâmetros: primeiro estímulo e tamanho do degrau. Um estímulo 

é fornecido por uma amostra e o resultado é observado. Se um 

resultado positivo é obtido, então o estímulo é decrescido para o 

próximo degrau. Se um resultado negativo ocorre, então o 

estímulo é aumentado para o próximo degrau. O ensaio continua 

para a cada amostra ensaiada a um estímulo um (1) passo acima 

ou abaixo do estímulo anterior se o resultado for negativo ou 

positivo. Os resultados são tabulados e analisados via análise de 

Bruceton, um somatório simples que fornece estimativas do valor 

médio e desvio padrão. São produzidas. estimativas confiáveis 

também.  

MECHEX Programa europeu dedicado ao estudo do processo de ignição em 

atmosferas explosivas durante a fricção e impacto. Foi conduzido 

pelo laboratório francês de atmosferas explosivas INERIS entre 

2001 e 2005, sob patrocínio das normas europeias (EN), para 

atender a implementação da legislação do Parlamento Europeu 

(ATEX). 

Mistura explosiva 

de ensaio 

Mistura explosiva especificada utilizada para o ensaio de 

equipamentos elétricos para atmosferas explosivas de gás ou 

vapor. 

Nível de Proteção do 

Equipamento 

(EPL) 

Nível de proteção atribuído ao equipamento baseado em sua 

probabilidade de se tornar uma fonte de ignição e distinguindo as 

diferenças entre atmosfera explosiva de gás, atmosfera explosiva 

de poeira e atmosfera explosiva em minas susceptíveis a grisu. O 

nível de proteção de equipamento pode opcionalmente ser 

empregado como parte de uma completa avaliação de risco de 

uma instalação, conforme norma ABNT NBR IEC 60079-14. 
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Nível de Proteção 

do Equipamento Ga 

 (EPL Ga) 

Equipamento para atmosfera explosiva de gás, tendo um nível de 

proteção “muito alto”, o qual não é uma fonte de ignição em 

operação normal, durante um mau funcionamento previsto ou 

durante maus funcionamentos raros. 

Nível de Proteção 

do Equipamento Gb 

 (EPL Gb) 

Equipamento para atmosferas explosivas de gás, tendo um nível 

de proteção “alto”, o qual não é uma fonte de ignição em 

operação normal ou durante mau funcionamento previsto. 

Nível de Proteção 

do Equipamento Gc 

 (EPL Gc) 

Equipamento para atmosfera explosiva de gás, tendo um nível de 

proteção “normal”. Não é uma fonte de ignição em operação 

normal e que pode ter alguma proteção adicional para assegurar 

que este permanece inativo como uma fonte de ignição no caso 

de ocorrências regulares previstas (por ex. falha de lâmpada). 

Reação thermite Uma mistura de alumínio e óxido de ferro é conhecida como uma 

reação termo alumino, que é uma mistura acendível de alumínio 

com outros metais tais como: zircônio, magnésio e titânio, que 

podem queimar a temperaturas elevadas, em torno de 2000 ºC até 

3000 ºC. Tais reações podem ser explosivas e têm sido utilizadas 

para a construção de bombas incendiárias. A reação química é 

representada por: Fe2O3 + 2 Al -> Al2O3 + 2 Fe 

Tenacidade É a capacidade do material de absorver energia antes de sua 

ruptura. Outra definição para esse termo é a capacidade que o 

material apresenta de resistir a esforços de impacto. 

Temperatura de ignição 

 

Menor temperatura de uma superfície aquecida, que sob certas 

condições específicas, pode causar a ignição de uma substância 

inflamável na forma de uma mistura de gás ou vapor com o ar. 

 

Tensão de cisalhamento Também conhecido como: tensão tangencial, tensão de corte ou 

tensão cortante. É um tipo de tensão gerado por forças aplicadas 

em sentidos iguais ou opostos, em direções semelhantes, mas 

com intensidades diferentes no material analisado.  
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Termografia Técnica que permite mapear um corpo ou uma região com o 

intento de distinguir áreas de diferentes temperaturas, sendo, 

portanto, uma técnica que permite a visualização artificial da luz 

dentro do espectro infravermelho. 

 

Termovisor com câmera 

de infravermelho 

Equipamento capaz de realizar o mapeamento sem contato e a 

análise dos padrões térmicos da superfície de um objeto 

 

Velocidade de chama É a velocidade de queima ou taxa de queima dos materiais, que  

varia com sua constituição física e com sua concentração. 
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