
 
 
 
 
 
 

ATMOSFERAS EXPLOSIVAS 
Período: 26 a 30 de Agosto de 2019 

Horário: 18 às 22 horas 

C.H.: 40 horas 

 
INSTRUTOR: JOSÉ CARLOS PISCITELLI 

Graduado em Engenharia Elétrica/mod. Eletrônica pela Universidade Gama Filho com larga experiência profissional. Tendo 

participado de empreendimentos na condução de projeto de engenharia, na elaboração de memoriais descritivos para 

execução de serviços, especificação, diligenciamento e compras de materiais instrumentos e equipamentos elétricos e de 

automação. Participação no comissionamento sistemas de instrumentação e Elétrica, atuando no campo e na calibração 

aferição e parametrização de instrumentos e equipamentos. Elaboração de projetos elétricos e de automação. 

Elaboração de Laudos técnicos de SPDA e de sistemas elétricos. Elaboração de relatório técnico das instalações elétricas, 

visando adequação a NR-10. 

OBJETIVO 

Proporcionar aos participantes, conhecimentos dos limites da classificação da área com atmosfera explosiva. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1 – Introdução 

2 – Definições 

3 – Classificação de áreas 

4 – Classificação conforme norma americana 

5 – Classificação conforme norma ABNT 

6 – Comparação entre normas NEC x IEC 

7 – Métodos de proteção 

8 – aplicação 

 
INVESTIMENTO : R$320,00 – Trezentos e vinte reais. 
O cancelamento de inscrição será aceito se informado à coordenação com antecedência, mínima, de 48 horas úteis. 

 
OBSERVAÇÕES: 

1. No investimento está incluso material didático, coffee break e certificado de participação. 

2. O certificado será concedido somente aos participantes que obtiverem, no mínimo, 80% de freqüência. 

3. Não é permitida a entrada no Prédio da FIEAM de pessoas trajando bermuda, shorts, camiseta regata ou minissaia. 

4. O cancelamento de inscrições será aceito se informado à coordenação com antecedência de 48 horas. 

5. A FIEAM/DAMPI se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento, caso o mesmo não tenha o número mínimo de participantes 

inscritos. 

6. A FIEAM / DAMPI não se responsabiliza pela ausência / desistência do participante, ressaltando que será cobrado o número total de 

inscritos no treinamento. 

7. Este treinamento poderá ser realizado in company. Consulte-nos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informações e Reservas: FIEAM/DAMPI 


