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CAPITULO I – GENERALIDADES 
 
1. INTRODUÇÃO:  
 
Os explosivos industriais para a grande maioria das pessoas são produtos de que só 
conhecem o nome e os efeitos gerais. Na verdade, eles são de fato ferramentas de 
trabalho transportadoras de energia, onde sua ação resulta em efeitos ou outros produtos 
que nós utilizamos diariamente. 
 
A casa onde moramos, construída com ferro e concreto cujas matérias primas básicas 
foram extraídas da terra com explosivos; a estrada por onde passamos aberta com 
explosivos; os combustíveis obtidos a partir do petróleo descoberto com explosivos; é, 
enfim um sem número de utilidades para a obtenção das quais, direta ou indiretamente 
se aplicam explosivos industriais. 
 
Embora os riscos potenciais que apresenta, em sua grande maioria são estáveis, 
entretanto é necessário, todavia respeitar sistematicamente os preceitos de segurança 
relativos a todas as fases da sua utilização: Fabricação, Transporte, Armazenagem e 
Manuseio.  
 
As empresas que desejam utilizar materiais de detonação e os “Blasters” que atuam 
nesta área deverão adequar-se através do cumprimento das normas estabelecidas pelo 
Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, Departamento de Fiscalização de Produtos 
Controlados (DFPC) em Brasília e nas Regiões Militares junto aos Serviços de 
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) buscando a excelência produtiva sem 
deixar de priorizar a segurança do trabalhador. 
 
3. SEQUÊNCIA BÁSICA DE ETAPAS NO DESMONTE DE ROCHA 

 

O desmonte de rochas é uma etapa fundamental no ciclo de produção, tanto em 
pedreiras e minas como em outras frentes de trabalho, como cortes de estradas, túneis, 
implantação de fundações civis e elétricas, etc.  
 
Uma etapa anterior ao desmonte de rochas a céu aberto é a preparação da frente, 
envolvendo a descobertura (retirada da vegetação, solo vegetal, alteração de rochas e 
limpeza das bancadas).  

Preparação da frente a ser detonada. 
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Outra etapa anterior e muito importante é a que envolve o projeto e o planejamento, sob 
a responsabilidade de profissional treinado e legalmente  habilitado. 
 
Em geral, os atuais treinamentos para capacitação e habilitação do encarregado de fogo 
– blaster ocorrem em vinte horas onde são abordados vários temas como:  
 

a) Responsabilidades e atribuições do encarregado de fogo – blaster. 
b) Legislação pertinente. 
c) Aspectos teóricos e práticos das detonações. 
d) Tipos de explosivos, características e acessórios. 
e) Aspectos técnicos da mineração a céu aberto e em aberturas subterrâneas. 
f) Aplicação de explosivos na mineração a céu aberto e em aberturas subterrâneas. 
g) Aplicação de explosivos em demolição de estruturas. 
h) Efeitos secundários das detonações – gases, vibrações, ruídos e ultralançamento. 
i) Segurança nas operações com explosivos industriais. 

 
A perfuração da rocha é uma etapa anterior ao carregamento e é de vital importância 
para o aproveitamento total da energia liberada pela carga explosiva em relação às 
caraterísticas geológicas da rocha e o plano de perfuração adotado para cada tipo de 
litologia encontrada. 

Perfuração da bancada com carreta de perfuração (rockdrill). 

 
 
CAPÍTULO II - EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO 
 
O modo mais comum de realizar um furo numa rocha é golpeá-la com uma barra de ferro 
(barra mina) e rodá-la entre dois golpes sucessivos. Ainda é usado em trabalhos de 
extração manual e com o desenvolvimento técnico foram fabricadas as máquinas 
chamadas de “perfuratrizes de rocha”. 
 
A perfuratriz ou martelete é um equipamento onde os movimentos de rotação e 
percussão são usados de forma específica caracterizando o tipo de equipamento bem 
como sua utilização nos mais variados tipos de perfurações (à céu aberto e subsolo) em 
rochas de diversos graus de dureza e abrasividade. No equipamento é introduzida a 
broca, que consiste em uma haste metálica (aço especial), integral ou conificada que em 
sua extremidade possui uma pastilha de material muito resistente (tugnistênio, diamante, 
etc.), que escava a rocha, perfurando. 
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Para realizar um furo na rocha temos os seguintes movimentos aplicados em uma 
perfuratriz: 

1. Impacto ou percussão - seu objetivo é provocar a compressão e cisalhamento da 
rocha através do movimento gerado pelo pistão que é transmitido à haste, que por 
sua vez transmite até a broca (coroa) que impacta a rocha. 

2. Rotação - Tem como função o posicionamento da broca entorno da superfície 
perfurada sendo originada por motores, engrenagens e redutores. 

3. Avanço - Tem como principal função manter o contato entre a broca e a rocha 
permitindo a continuidade na perfuração do furo. Uma perfuratriz pneumática 
trabalha com valores de 23 a 27 libras de pressão de avanço. 

4. Limpeza - O sistema de limpeza e arrefecimento é fundamental, pois contribui no 
rendimento do equipamento e na redução de geração de poeira. 

 
Em geral, são constituídos por: perfuratriz; dispositivos de apoio e locomoção; fonte de ar 
comprimido.  

 Perfuratrizes: percussivas, rotativas ou percussivo-rotativas 
 Perfuratrizes percussivas: golpe, roda, golpe, roda, etc. Podem ser a ar 

comprimido (mais comum); à gasolina (leves, para blocos pequenos, com 
dimensões menores que 1m); hidráulicas (muito pesadas). Percussão pelo 
movimento de pistões, controlados por válvulas. 

 
A Limpeza do furo pode ser feita por ar ou água injetado dentro do furo através de orifício 
locado nas brocas e hastes de perfuração. 
 
A limpeza do furo por ar é mais comum, sendo a água mais empregada em túneis, para 
evitar a formação de poeira (coletores de pó também podem reduzir a poluição do ar). 
 
 

 CÁLCULO DA PRODUÇÃO HORÁRIA NA PERFURAÇÃO: 
 
Fases de um ciclo de perfuração: 
 
T1) alinhar a broca e embocar o furo (tempo fixo); 
T2) perfuração (tempo variável com profundidade, tipo de rocha, velocidade de avanço da 
perfuratriz); 
T3) manuseio e colocação de hastes (tempo fixo para cada extensão); 
T4) retirada das hastes (tempo fixo para cada haste retirada); 
T5) deslocamento para novo furo (tempo fixo). 
 
T = T1+T2+T3+T4+T5 
 
Chamando η o número de minutos efetivamente trabalhados por hora, (geralmente 50), e 
H1 a extensão do furo em metros, temos, em metros por hora, 
 
Ph = (η/60). H1 / T (T em horas) 
 

 CUIDADOS COM A PERFURAÇÃO: 

- Reduzir o comprimento das mangueiras de ar, pois quanto mais comprida for essa 
mangueira, maior será a perda de carga na linha, reduzindo a pressão do ar. 
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- Verificar a afiação das brocas de perfuração, para se obter melhores rendimentos e 
evitar perdas de ferramentas por quebra. 
- Controlar os desvios no “embocamento” dos furos bem como a altura perfurada indicada 
no plano de perfuração. 
- Evitar vazamentos de óleo nas mangueiras e partes móveis do equipamento que 
reduzem o rendimento produtivo da perfuração. 
- Treinar o operador de forma que utilize o equipamento dentro das especificações do 
fabricante e com segurança em operações de perfuração em bancadas altas e com risco 
de acidentes. 
- Utilizar materiais de lubrificação (óleos e graxas) indicados nos manuais do fabricante 
aumentando a vida útil do equipamento e sua produtividade. 
- Sempre que possível utilizar água na perfuração que auxiliará no rendimento de avanço 
bem como reduzirá o pó gerado. 
 

 TIPOS DE PERFURATRIZES: 

 Perfuratrizes PERCUSSIVAS/ MANUAIS – reproduzem o movimento 
manual do homem em bater e girar a haste. Sistema de percussão acoplado. São usadas 
em: pequenas pedreiras, pequenos cortes rodoviários, serviços que exijam pequena 
produção mensal, desmonte de matacões e aprofundamento de escavação para 
fundações, perfurações esporádicas em jazidas para pavimentação e acabamento de 
cortes e valas de drenagem. Transportadas manualmente a pequenas distâncias e em 
caminhões. 

1. Churn-drills: limitações de diâmetro(d) e profundidades (p) 

2. Cable Churn-drills :  (d)  90 a 300 mm; (p) 500 m; Rocha branda. 

3. Pneumatic Churn-drills :  (d)  140 a 200 mm; (p) 20/30 m; Rocha dura. 

 MARTELETES OU PERFURATRIZES: São semelhantes às anteriores e 
diferem no que tange a separação do sistema de percussão (pistão separado da haste). 
Os mais utilizados são os movidos a ar comprimido (pneumáticos), mas existem os 
movidos à eletricidade com aplicações mais específicas e com necessidade de redes 
elétricas distribuídas ao longo dos serviços (foto abaixo-parte superior). Os mais 
utilizados em serviços à céu aberto são os do tipo RH (571 de 19 kg e 658 de 25 Kg) 
adequados a serviços mais leves e pesados , respectivamente. 
 

1. PERFURATRIZES PNEUMÁTICAS MANUAIS- Perfuratrizes de 12 à 27 kg para 
brocas de ¾’’ e 7/8’’ com limpeza ar/água.  
Perfuratrizes pneumáticas manuais de diversos modelos e múltiplas aplicações. 
Destinadas a trabalhos em pedreiras, obras de construção, abertura de estradas, 
extração de minérios, perfurações profundas, etc. 

 
2. PERFURATRIZES DE SUPERFÍCIE OU TOP HAMMER 
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Perfuratriz equipada com rotação independente para perfuração de bancada.  
Usa hastes de extensão de 38mm e cobre uma gama de furação de diâmetro entre 
63mm a 104mm.O deslocamento da perfuratriz é no sistema de corrente.  
O sistema de sopro para limpeza do furo é feito pela lateral do cabeçote inferior entrando 
diretamente no punho, com isso consegue-se uma melhor limpeza do furo, melhorando 
assim a produção e diminuindo o desgaste do bits.  
É indicada principalmente para as carretas de perfuração. 
 

 
 
A PIONJAR é movida com motor à gasolina indicada para trabalhos de prospecção de 
minérios e serviços onde equipamentos mais robustos não podem ser utilizados.  

 

3. PERFURATRIZ DE COLUNA- Stoper 
Os marteletes verticais, também chamados de STOPERS são utilizados em 

serviços subterrâneos onde a rocha se encontra em nível diferenciado em relação ao 
nível do operador ou até mesmo para facilitar o apoio do avanço do equipamento. 

 
 Adequado para perfuração de produção e furação de sustento em rocha macia a dura. 
 Pequeno curso, boa velocidade de penetração. 
 O grande diâmetro do pistão proporciona uma elevada eficiência mesmo a baixa pressão 

de ar. 
 Mecanismo de rotação da roda de roquete. 
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 Versão WR com rotação para a direita para apertar porcas e parafusos de ancoragem. 
 Equipadas com cilindro silenciador,  
 É especialmente indicada para abertura de galerias e túneis.  
 O avanço de coluna (em alumínio) é controlado pela própria perfuratriz, sendo que o 

avanço e o retorno ocorrem por meio da válvula no cabeçote.  
 Possuem dois tubos de limpeza concêntricos evitando assim a penetração de água no 

interior do equipamento. 
 

 

  

4. PERFURATRIZES DE MÁRMORE E GRANITO 
 Equipamento para perfuração de rocha com martelo de fundo ( sistema DTH). 
 Equipamento para perfuração horizontal. 
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 Talha bloco para extração de Mármore e granito. 
 

 
Ilustração da perfuração do furo horizontal com equipamento fundo furo em rocha ornamental. 

 
NOVO PWHTB-5300 
Equipamento de perfuração de rocha, para extração de bloco de granito PWHTB-5300 
Equipada com martelos PWHP-291, este equipamento pode perfurar com até 3 martelos 
simultaneamente utilizando brocas integrais ou conificadas de 7/8". 
 
Principais Vantagens do Equipamento: 

 Maior produtividade, com menor número de operadores. 
 Utiliza sistema de  injeção de água no sopro para eliminar a poeira da perfuração. 
 Aumenta o intervalo da escala de brocas de 0,80 mts(perfuratriz manual) para 3,20 

mts. 
 Sistema de nivelamento do trilho e da lança hidraulico. 
 Menor risco de acidente. 
 Sistema de tração pneumática para locomoção. 
 Facil operação e manutenção. 
 100% Nacional. 
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5. PERFURATRIZES HIDRÁULICAS 
 
Perfuratrizes hidráulicas utilizadas para montagem em equipamentos para 

perfuração em minas subterrâneas, túneis, perfuração de bancadas e escoramento de 
tetos com modelos adaptáveis em retro-escavadeira. 

 
 WAGON-DRILL: perfuratriz sobre carreta com três ou quatro rodas e com 

barra de tração. Motor de rotação. Permite perfurações inclinadas até 40º com a vertical. 
Freios e estabilizadores, brocas de extensão. Diâmetros de furo de 40 a 64 mm, 
perfuratriz de 45 a 170 kg. Uso: desmonte para britagem, escavação rodoviária 2ª e 3ª 
categoria, escavação para fundação de barragens, desmonte para produção de rachão 
para enrocamento, perfuração para ancorar muros atirantados. 

 
WAGON-DRILL- 

 

 
 

 PERFURATRIZ SOBRE TRATOR: (CRAWLER DRILL) 
As unidades dotadas de perfuratriz única, mais comuns trabalham com 

perfuratrizes de 170 a 270 kgf de peso; rotação independente; φ (diâmetro do bit) entre 2” 
e 5” (5 a 12,5 cm); consumo de ar para acionamento do conjunto da ordem de 17 m3/min 
à pressão de 7 kgf/cm2 (100psi). 
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CARRETA DE PERFURAÇÃO-Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software 

http://w.foxitsoftware.com For evaluation only. 
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No caso de uma unidade tratora com duas perfuratrizes (MUITO USADAS EM 
TRABALHOS SUBTERRANEOS-“JUMBOS”), as brocas possuem diâmetro de 27 a 45 
mm, as perfuratrizes pesam cerca de 30 kg, o consumo de ar gira em torno de 10,3 
m3/min à pressão de 7 kgf/cm2. Trata-se de um equipamento mais leve em comparação 
com aquele dotado de perfuratriz única. 

 

 

 

Trator de esteiras acionado por ar comprimido, brocas de 27 a 45 m, perfuratrizes de 
cerca de 30 kg, avanço de corrente, consumo de ar cerca de 17 m3/min e 7 kg/cm2.  
 
Aceitam DTH. Muitas alternativas quanto a tamanhos. Existem com duas perfuratrizes 
trabalhando com o mesmo sistema de ar. Angulação frontal ou lateral muito versátil. 
Diâmetros de furo de 40 a 64 m, perfuratriz de 45 a 170 kg. Aceitam DTH (Perfuratrizes 
Furo-abaixo ( DTH = down the hole) : mecanismo de percussão está na extremidade da broca, junto à 
coroa, para evitar dissipação de energia. Vantagens: limpeza do furo mais eficiente, rendimento em 
metros/consumo ar é maior. Mais silenciosa. Pequenos desvios.) para furos de diâmetro até 4 
polegadas. Uso: desmonte para britagem, escavação rodoviária 2ª e 3ª categoria, 
escavação para fundação de barragens, desmonte para produção de rachão para 
enrocamento, perfuração para ancorar muros atirantados, trabalhos de 
impermeabilização em barragens. 
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SISTEMA DTH-Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software 

http://w.foxitsoftware.com For evaluation only. 

 
 

 
 

Desvantagens sistema DTH: velocidade de perfuração (constante para cada tipo de rocha) menor, ruptura 
ou travamento perde o conjunto, vida útil das pastilhas menor, não trabalha bem com rocha muito fraturada 
ou em presença de água. São boas com pressões elevadas (mais de 10,5 kg/cm2) Permite pouca variação 
no diâmetro dos furos: de 75 a 225 m. 

  PERFURATRIZES SOBRE CARRETAS E GRANDES PERFURATRIZES: 
São equipamentos bem mais pesados e com pouca mobilidade. 

Preferencialmente usados em grandes trabalhos de mineração e que envolvam a 
necessidade de extração de grandes volumes de rocha. 

Geralmente possuem o sistema rotativo acionado por um motor elétrico ou 
por sistema hidráulico. A quebra da rocha é feita por esforços de rotação e peso de 
avanço (carga) transmitido pela haste até a broca com 65% do peso da máquina sendo 
responsável pela carga aplicada no avanço. A rocha é submetida, dependendo de sua 
dureza, aos esforços de raspagem, esmagamento, trituração e/ou lasqueamento. 

Furos de diâmetro maior que  4" e grandes profundidades; serviços de alta 
produção ( > 100 000 m³ mensais) e só quando o topo da bancada suporta seu peso. 
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Foto perfuratriz rotativa-Mina de Porto Trombetas-Mineração Rio do Norte/Pará, Extração de Bauxita. 

 
6. ACESSÓRIOS DE PERFURAÇÃO: 

 
São materiais utilizados como suporte à realização dos furos tais como as mangueiras 
com diâmetros e resistências compatíveis aos equipamentos, lubrificadores de linha, 
chaves especiais, medidores de inclinação, lamas, avanços, etc. 
1. Lubrificador de linha- A lubrificação é importante no rendimento e vida útil da 
perfuratriz. Consiste em um equipamento intercalado na linha de ar antes da perfuratriz 
que vai fornecer a quantidade de óleo (especial) , dosada, suficiente para o 
funcionamento adequado. O consumo de óleo é de 1,5 cm³/m³ de ar comprimido e a 
distância correta do Lubrificador até a perfuratriz é de entorno 3,00m. Nunca utilize óleos 
que não sejam da série “Rock-Drill Oils”, pois os mesmos não terão características 
anticorrosivas, emulsificantes, viscosidade e uniformidade adequados. 
2.  Lamas de perfuração: São fluídos a base de água obtidos partir da combinação de 
várias substâncias químicas que juntas fornecem um sistema de lubrificação eficiência a 
broca. Uma das lamas mais usadas é a de argila a bentonita. Quanto mais profundo o 
poço ou furo mais densa deve ser a lama devido ao aumento da pressão hidrostática a 
que é submetido o mesmo. Outro fator decisivo é o custo de aquisição da lama e sua 
separabilidade dos cavacos da perfuração. É ustilizada em perfurações de prospecção 
mineral com recuperação de testemunho 
3. Brocas de perfuração: São hastes metálicas usadas para transferência dos 
esforços no avanço das perfuratrizes. Estas podem ser do tipo integral ou conificada, 
mais usadas em marteletes manuais, com comprimentos máximos de 8,00 metros. As 
hastes utilizadas em carretas de perfuração são acopláveis  através de luvas rosqueáveis 
em comprimento padrão de 3,00/3,60 m por haste. Os furos podem ser realizados até 
profundidades de 30,00 metros com perdas de produtividade de acordo com as 
condições geo-estruturais da rocha. Normalmente as perfurações são feitas com 15,00 
metros não afetando o rendimento do equipamento. 
4. Luva, punho e Bit são ferramentas utilizadas para a realização dos furos em 
carretas de perfuração. A luva faz a conexão entre as hastes; o punho acopla o conjunto 
de hastes na perfuratriz e o Bit é acoplado na ponta da haste para a quebra da rocha. 
5. Mangueiras para ar comprimido fabricada com borracha natural e reforço de  
lona trançada. Pressão de trabalho até 250 psi e engates rápidos. 
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6. Graxa lubrificante de alto desempenho. É especialmente formulada com grafite e 
óleos básicos de alta viscosidade lubrificando as tubulações acionadoras das brocas de 
perfuração. 

 

 

Figura xx –  Lubrificador de linha, abraçadeiras, cones bits, engates rápidos, disco de afiação e mangueiras. 
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CAPÍTULO III - EXPLOSIVOS 

1. CARACTERIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS E ACESSÓRIOS: 
 

Os explosivos são substâncias, sólidas ou líquidas, capazes de se transformar 
quimicamente, pela ação de um agente mecânico e calor externos, em gases com 
extraordinária rapidez em intervalos de tempo da ordem de 50 milésimos de segundo 
produzindo ondas de choques (efeito terremoto) com elevadas frentes de pressões. 
Durante a reação de detonação do explosivo a onda de choque percorre o ar, rocha ou 
água com velocidade compatível com a do meio que lhe envolve.  
 
A reação química de decomposição da massa explosiva é do tipo exotérmica  
caracterizada pela liberação de grande quantidade de energia,com gradientes de 
temperatura entorno de 2.000 graus Celsius, e pressões equivalentes a uma coluna de 
água de 1.000 km, e com somente 24% de aproveitamento de energia útil, no balanço 
final da detonação. 
 
Os Acessórios de iniciação ou explosivos primários são responsáveis pela transmissão 
da energia necessária para a ignição da carga secundária, também conhecidos como os 
explosivos de ruptura. 
 
A decomposição da massa explosiva é devida, também, à presença de agentes 
mecânicos (pressão, atrito, vibração e choque) e calor (aquecimento, faísca ou chama) 
que devem ser isolados e mantidos fora do contato com os materiais explosivos. 
 

Reações De Decomposição:
Causam a iniciação primária e o aumento 

localizado da temperatura.

• AGENTES MECÂNICOS

 Pressão
 Atrito
 Vibração
 Choque

• AÇÃO DO    
CALOR

 Aquecimento
 Faísca
 Chama

• AÇÃO DE PRODUTOS EXPLOSIVOS

 Espoleta
 Booster

 
 
2. CLASSIFICAÇÃO DE EXPLOSIVOS E ACESSÓRIOS: 
 
Para efeito das Normas e sua adequada aplicação é adotada a seguinte nomenclatura 
Oficial (Portaria COLOG nº03 de 10/05/2012/DFPC - Ministério da Defesa/Exército): 
1. Explosivos granulados industriais: composições explosivas, que além de nitrato 
de amônio e óleo combustível, são constituídas de aditivos, tais como serragem, casca 
de arroz e alumínio em pó, para correção de densidade, balanço de oxigênio, 
sensibilidade e potencial energético; também são conhecidos comercialmente como 
granulados, pulverulentos, derramáveis ou nitrocarbonitratos; 
2. Explosivo tipo EMULSÃO: são misturas de nitrato de amônio, diluído em água, e 
óleos combustíveis, obtidas por meio de um agente emulsificante; contém micro bolhas 
dispersas no interior de sua massa, responsáveis por sua sensibilização; normalmente 
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são sensíveis à espoleta comum nº 8, sendo eventualmente necessário o uso de um 
reforçador para sua iniciação; podem ser de dois tipos: 

a) explosivo tipo EMULSÃO BOMBEADA: são explosivos tipo Emulsão, a granel, 
bombeados e sensibilizados diretamente no local de emprego, por meio de 
unidades móveis, de fabricação ou bombeamento; e 
b) explosivo tipo EMULSÃO ENCARTUCHADA: são explosivos tipo Emulsão, 
embalados em cartuchos cilíndricos, normalmente de filme plástico; 

3. Espoleta comum: tubo de alumínio, contendo, em geral, uma carga de nitropenta, e 
um misto de azida e estifinato de chumbo, destinado à iniciação de explosivos, sendo o 
tipo mais utilizado a espoleta comum nº 8; também é conhecida como espoleta não 
elétrica ou pirotécnica; 
4. Cordel detonante: tubo flexível preenchido com nitropenta, RDX ou HMX, destinado 
a transmitir a detonação do ponto de iniciação até à carga explosiva; seu tipo mais 
comum é o NP 10, ou seja, que possui 10 g de nitropenta/RDX por metro linear; 
5. Sistema iniciador não elétrico: conjunto de espoleta de retardo e tubo flexível oco 
com revestimento interno de película de mistura explosiva ou pirotécnica, suficiente para 
transmitir a onda de choque ou de calor, sem danificar o tubo; 
6. Sistema iniciador elétrico: conjunto de espoleta acoplada a um circuito elétrico com 
o mesmo efeito de uma espoleta comum, mas acionado por corrente elétrica; 
7. Sistema iniciador eletrônico: conjunto de espoleta acoplada a um circuito 
eletrônico que permite a programação dos retardos e acionado por conjunto de 
equipamentos de programação e detonação específicos para esse fim; 
8. Reforçadores: são acessórios explosivos destinados a amplificar a onda de choque, 
para permitir a iniciação de explosivos em geral não sensíveis à espoleta comum nº 8 ou 
cordel detonante; normalmente são tipos específicos de cargas moldadas de TNT, 
nitropenta ou pentolite; 
9. Retardos: são dispositivos semelhantes a espoletas comuns, normalmente com 
revestimento de corpo plástico, que proporcionam atraso controlado na propagação da 
onda de choque; são empregados para a montagem de malhas em que se precisa de 
uma defasagem na iniciação do explosivo em diferentes pontos, ou mesmo para 
detonações isoladas, proporcionando maior segurança à operação; 
10. Estopins: são tubos flexíveis preenchidos com pólvora negra destinados a transmitir 
chama para iniciação de espoletas; quando comercializados em pedaços, acoplados a 
uma espoleta, são denominados "espoletados"; podem ser hidráulicos ou comuns, 
conforme sejam capazes ou não,respectivamente, de transmitir chama dentro d’água; 
11. Acessórios iniciadores: constituem-se de espoleta elétrica, espoleta pirotécnica, 
espoleta eletrônica, estopim, elemento de retardo, acendedor de fricção, detonador não 
elétrico, espoleta pirotécnica montada com estopim, e conjunto iniciador montado, 
constituído de espoleta pirotécnica acoplada a tubo transmissor de onda de choque ou de 
calor. 
 
3. PROJETO DA DETONAÇÃO: 
O projeto de uma detonação incorpora vários fatores que compõem o que chamamos de 
PLANO DE FOGO. 
 
Para a correta avaliação destes parâmetros é necessário que o Blaster tenha o 
conhecimento dos seguintes itens abaixo descritos: 
 
a) Condições GEOESTRUTURAIS do maciço: Dureza da rocha (dura, média ou branda); 
Abrasividade da rocha; Tipo de rocha (ígnea, metamórfica, sedimentar); Natureza da 
rocha (homogênea, fraturada); Presença de água; Região de aplicação (coluna, fundo); 



Mineração – Desmonte e Estabilidade de Rochas                      20 

b) Equipamento de perfuração: Para definirmos os parâmetros do explosivo 
necessitamos conhecer o projeto de perfuração, com perfuratrizes manuais ou carretas 
de perfuração, empreendido já que os diâmetros dos furos poderão variar de 36 mm até 
75 mm o que acarretará na definição dos tipos de explosivos e acessórios a serem 
utilizados bem como definirá os índices de consumos (Razão Linear de Carregamento-
kg/m) e Razão de Carga (kg/m³); 
 
Extração em bancadas  

 
 
c) Características do explosivo: Velocidade de detonação (para cada explosivo utilizado); 
densidade (valor este definirá também, índices de consumos (Razão Linear de 
Carregamento - kg/m);volume gasoso (toxidez); Energia Absoluta e Relativa, Resistência 
á água,Sensibilidade à iniciação(“Air Gap”) e a propagação. 
 
d) Tipo de atividade a que a empresa se propõe a desenvolver com a utilização industrial, 
comercial, transporte ou prestadora de serviço.  
 
Um Plano de Fogo, para ficar bem caracterizado, precisa indicar os valores do 
afastamento, espaçamento, altura da bancada, subfuração (se houver), inclinação dos 
furos (com estes dados fica definida a profundidade de furação), diâmetro da furação, 
disposição dos furos (se em uma fileira ou mais), quantidade aproximada de furos em 
cada fogo, tipo de explosivo (diâmetro, comprimento, velocidade de detonação e 
densidade), peso de explosivo em cada furo (com isto ficam caracterizados a altura da 
coluna de explosivo e do tampão), razão de carregamento, dada em Kg/m3 ou g/ton., tipo 
de acessório usado (no caso de espoletas elétricas, qual o comprimento dos fios e quais 
as esperas usadas), seqüência de detonação dos furos, esquema de ligação das 
espoletas ou do cordel detonante (se for o caso), linha de tiro (comprimento) , fonte de 
energia elétrica, além de outros  dados, eventualmente, necessários. 
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»»» Elementos do Plano de Fogo «««

Altura da Bancada
Ângulo de Inclinação da Bancada
Subfuração
Profundidade dos Furos
Malha de Perfuração
Carga de Fundo e Carga de Coluna
Tampão
Razão de Carga Razão Linear de Carregamento (RL)

Razão de Carregamento (RC)

Exprime a quantidade em peso de 
explosivo por metro linear de furo 

carregado.

É o resultado da divisão do total de 
explosivos gastos em uma detonação 

pelo volume desmontado.

 
 
Os parâmetros do plano de fogo são definidos de acordo com as características geo-
estruturais (dureza, abrasividade, juntas, fraturas, linhas de menor resistência, contatos 
de acamadamento, etc.) da rocha e as necessidades de fragmentação do produto final. 
 

PROPRIEDADES PRINCIPAIS DAS ROCHAS

• DUREZA – É A RESISTÊNCIA DA ROCHA À PENETRAÇÃO NA FURAÇÃO E TEM 
MUITO A VER COM A COMPOSIÇÃO DA ROCHA. Ex. o basalto é mais duro que o 
calcário.

• ABRASIVIDADE – CARACTERIZADA PELO MAIOR OU MENOR DESGASTE QUE 
SOFRE O BIT DURANTE O PROCESSO DE FURAÇÃO.

• GEOLOGIA ESTRUTURAL – A GEOESTRUTURA DO MACIÇO ROCHOSO PODE 
TER JUNTAS OU FRATURAS, FALHAS, DOBRAS, LINHAS DE MENOR RESISTÊNCIA, 
CONTATOS DE ACAMADAMENTO E VERTICALIZAÇÃO, ETC.

• CAMADAS PLÁSTICAS, ROCHA BRANDA, VAZIOS(CAVIDADES E 
CAVERNAS) ,FENDILHAMENTOS E PISO QUEBRADIÇO SÃO CAUSAS 
POTENCIAIS DE IMPACTO DE AR E ULTRALANÇAMENTO.

• PODEMOS PREVER ESTAS ZONAS COM O AUXÍLIO DO OPERADOR DE 
PERFURATRIZ.

• SIMPLES RELATÓRIOS MOSTRANDO A VARIAÇÃO DA VELOCIDADE DE 
PERFURAÇÃO COM A PRODUNDIDADE INDICAM, CLARAMENTE, A 
OCORRÊNCIA DE MUDANÇAS DE ZONAS. 

• É IMPORTANTE A LOCALIZAÇÃO CORRETA DESTES HORIZONTES PARA 
QUE ELES SEJAM TAMPONADOS ADEQUADAMENTE.

 
 
4. PERFURAÇÃO E DESMONTE DE ROCHA A CEÚ ABERTO. 
 
4.1 Descrição da geometria da detonação para utilização de explosivos (Plano de Fogo). 
 
A malha tipo estagiada, também conhecida como perfuração em pé-de-galinha, é a 
recomendada frente à malha quadrada onde os furos estão dispostos alternadamente, 
conforme figura abaixo, possibilitando um aproveitamento melhor da energia de 
fragmentação do explosivo. 
 
Na figura abaixo estão representados os principais parâmetros que compõem a 
geometria da detonação, tais como: 
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- Tipo de malha: estagiada ( pé-de-galinha) ; 
- Afastamento, em metros (V); 
- Espaçamento, em metros (E); 
- Altura da bancada(k); 
- Inclinação dos furos ( s) ; 
- Tampão (T); 
- Carga de coluna(Cc) ; 
- Carga de fundo (Cf) ; 
- Carga total  (Ct) = Cc+Cf ; 
- Sub-furação (U) ; 

- Profundidade de mina , que corresponde ao comprimento total do furo. 
 

1. ALTURA DA BANCADA: 
É determinada tendo em vista as condições gerais da extração de rocha e o tipo de 
equipamento de perfuração, o qual é escolhido, principalmente, conforme o nível de 
produção desejada.  
 
Quanto maior a altura dos bancos, maior o desvio da parte do fundo do furo, o qual, se 
ultrapassar a 10% do afastamento começa a prejudicar sensivelmente o rendimento da 
detonação.  
 
Também o custo do metro perfurado aumenta com a profundidade da furação.  
 
A altura, às vezes, fica limitada pela estabilidade da rocha. Por outro lado, uma altura 
muito pequena diminui o aproveitamento do explosivo devido a maior proporção do furo 
ser utilizada como tampão e diminui um pouco o rendimento do serviço de carregamento. 
 
Os furos verticais são os mais utilizados porque são os mais simples de realizar. No 
entanto, os furos inclinados são os mais adequados, por diversos motivos: Os furos 
inclinados aumentam a fragmentação na parte correspondente ao tampão e dão melhor 
estabilidade à face da bancada, arrancam melhor o pé, diminuem a ultra-quebra (over 
break) e as vibrações, entre outras vantagens. Entretanto os furos devem ser feitos na 
inclinação correta, para que o afastamento na parte do fundo permaneça regular. Em 
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geral a inclinação máxima é de 30 º (graus), em relação a vertical. Em geral, 10 a 20 
graus são valores práticos utilizados. Temos equipamentos que dispõem de regulagem 
para a realização dos furos inclinados. 
 

2. DIÂMETRO DA FURAÇÃO: 
O diâmetro do furo deve ser escolhido conforme o tipo de operação e do equipamento de 
perfuração disponível ou indicado no projeto. É preciso lembrar que se um diâmetro 
maior é mais caro de perfurar, a produção de rocha por metro perfurado é proporcional 
ao quadrado do diâmetro da perfuração. Assim, por exemplo, um furo de uma polegada 
(25 mm) de diâmetro produz 30% a mais que um furo de 7/8” de polegada de diâmetro. 
 

3. EXPLOSIVO: 
 
O tipo de explosivo deve ser escolhido em função das suas características e do tipo de 
rocha a ser desmontada.  
 
De um modo geral, quanto mais dura for a rocha, maior deve ser a velocidade de 
detonação e a densidade do explosivo, embora para rochas muito fraturadas uma 
velocidade baixa seja preferível. Além disto, quanto maior for a densidade de um 
explosivo, maior será o afastamento e o espaçamento para uma dada razão de 
carregamento e, portanto, menor será a quantidade de furos necessários. Assim, 
compensa usar um explosivo mais denso, mesmo que seja mais caro, pela economia de 
furação que ele pode proporcionar. 
 
 O diâmetro adequado para o explosivo está relacionado com o diâmetro da furação 
(acoplamento), de maneira que o explosivo deve entrar no furo sem esforço e sem folga 
excessiva, pois quanto mais íntimo o contato entre o explosivo e a rocha , tanto melhor o 
rendimento da detonação. 
 

4. AFASTAMENTO: 
A este parâmetro devemos associar a idéia de “peso” de rocha que a carga explosiva 
deverá “arrancar” de modo a satisfazer as metas estabelecidas no plano de fogo. 
 
O afastamento é dimensionado sempre em relação a uma ou mais “faces livres”. 
 
De uma forma empírica podemos definir um valor para o afastamento como sendo : 
 
A =  0,3048 . ( 2 . De/Dr + 1,5 ) . d 
 
Onde:      
      
- A é o afastamento teórico 
- De é a densidade do explosivo em g/cm3 
- Dr é a densidade da rocha em g/cm3 
- d é o diâmetro do furo em polegadas 
 
A adoção de um dado teórico é às vezes necessária em função do desconhecimento das 
características da rocha e do explosivo. 
 
Outra abordagem usual, em uma primeira aproximação da realidade de cada caso, é 
adotar para o valor do afastamento o seguinte parâmetro: 
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“Um metro de afastamento para cada polegada de diâmetro do furo” 
 
É conveniente lembrar que para a definição prática do afastamento devemos, ainda 
contemplar a dimensão da pedra máxima exigida em projeto bem como os equipamentos 
disponíveis de perfuração, carregamento e transporte. 
 

5. ESPAÇAMENTO: 
É a distância entre dois furos de uma mesma fileira. 
 
O espaçamento é tomado em relação ao afastamento em intervalo de 1,15 a 1,30 vezes 
o valor do afastamento.  
 
Podemos usar : 
 
-PARA ROCHAS DURAS COM RESISTÊNCIA UNIXIAL A COMPRESSÃO DE 100 A 
250 MPA 
 
E = 1,15 . A 
 
-PARA ROCHAS BRANDAS COM RESISTÊNCIA UNIXIAL A COMPRESSÃO DE 25 A 
50 MPA 
 
E = 1,30 . A 
 
Se diminuirmos muito estas relações teremos interação entre furos com perda de energia 
e conseqüentemente obteremos uma péssima fragmentação. 
 
Se  E <= A , teremos baixa pressão dos gases de detonação, união de fraturas , gretas e 
menor face livre. 
 
Uma relação empírica que pode inicialmente ser utilizada para a obtenção do 
espaçamento é a seguinte: 
 
E = ( H + 2.A) . K/3 
Onde:            
 
H = Altura da bancada em metros. 
A = Afastamento em metros 
K = Fator de granulometria ( K=0,9 fragmentação grosseira ; K=0,8 fragmentação média ; 
K=0,7 fragmentação fina ). 
 
Como regra geral o espaçamento nunca deve ser inferior ao afastamento. 
 
Nas detonações com malhas alongadas o espaçamento pode ser tomado de 2,0 a 3,5 
vezes o afastamento. 
 

6. SUBFURAÇÃO: 
É o comprimento perfurado abaixo da praça da bancada ou do greide a ser obtido. 
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A necessidade do uso da subfuração ocorre em virtude do maior engastamento da rocha 
ser observado na sua base, a qual não será arrancada plenamente, surgindo uma 
protuberância conhecida como repé. 
 
O repé onera os custos de desmonte exigindo perfurações secundárias de acabamento, 
prejudicando as próximas detonações primárias, além do aspecto segurança para os 
homens e equipamentos. 
 
Com a execução de subfuração, também melhoramos a capacidade de empilhamento do 
material e conseqüentemente o rendimento de carregamento e transporte. 
 
Intervalo de valores para a subfuração: 
 
S = (Zero a 0,6. A) 
Onde:  A = Afastamento. 
 
Usualmente utilizamos para valor inicial da subfuração o seguinte: 
 
S = 0,3. A 
 
Na prática, dependendo do tipo geo-estrutural da rocha, este valor é suficiente para evitar 
o repé, mas em outros casos somente a realização de furos de levante, que são furos 
horizontais, realizados junto ao pé  da bancada , resolvem o problema de repés. 
 

7. TAMPÃO: 
Definimos o tampão (stemming) como a porção do furo carregado com material inerte. 
 
Colar (Collar) é a porção do furo não carregada que recebe o tampão.  
 
Em geral o valor adotado para o tampão é de igualdade ao do afastamento, mas devido à 
formação de blocos grandes nesta região, utiliza-se, inicialmente, um valor  de  70% do 
valor adotado o afastamento. 
 
Com um tampão mal dimensionado, os gases oriundos da detonação não são confinados 
e sairão por onde a resistência oferecida é menor, ou seja, pelo “Colar” ocasionado o “tiro 
canhão” (blown-out) e dissipação da energia do explosivo. 
Quando o tampão é insuficiente ou inexiste, os gases da detonação, ao saírem por este 
tampão, tendem a arrancar pequenas pedras, que são lançadas a grandes distâncias 
(ultralançamento).  
 
Se o tampão for muito maior que o afastamento, a parte superior do material irá ficar 
pouco fragmentada, menor ultralançamento, ocorrerá à formação de “matacões” e maior 
quebra para trás (over break). 
 

8. PROFUNDIDADE DOS FUROS: 
É definida como o comprimento total perfurado, ou seja : 
 
Sabendo-se a altura da bancada (Hb), a inclinação dos furos (a) e a sub-furação (S), fica 
determinada a profundidade de furação: 
 
Hb = H / cos a   +  S 
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A inclinação dos furos proporciona vantagens tipo: 
 
- Reduz o “over break” (quebra para trás); 
- Melhor arranque no pé da bancada; 
- Melhor forma e posicionamento da pilha; 
- Maior estabilidade dos taludes das bancadas; 
- Melhor distribuição de energia ao longo da face livre; 
- Melhor fragmentação ao longo da face livre; 
- Reduz a ocorrência de “matacões” na parte superior do furo (tampão). 
 

9. PERFURAÇÃO OTIMIZADA: 
Os trabalhos de perfuração são fundamentais à otimização do desmonte de rochas. 
Desde a escolha do tipo de equipamento de perfuração até a locação ideal dos furos 
definem o rendimento do explosivo em relação aos parâmetros do plano de fogo. 
 
Alguns cuidados devem ser tomados para obtermos uma perfuração otimizada tais como: 
 
- Treinamento e especialização do pessoal envolvido na perfuração; 
- Escolha do equipamento de perfuração adequado; 
- Escolha do diâmetro de perfuração; 
- Embocamento cuidadoso dos furos; 
- Inclinação acentuada (máxima 3 :1) 
- Utilização de bancadas muito altas; 
- Para a perfuração vertical usar controle de nível; 
- Escolha do material seccionado adequado ao tipo de perfuração (bit, haste, punho); 
- Manutenção e troca periódica dos bits da perfuratriz; 
 

10. VOLUME DETONADO: 
Se multiplicarmos o afastamento pelo espaçamento e pela altura da bancada (ou pelo 
comprimento do furo acima do pé, no caso de furos inclinados), teremos o volume de 
rocha compacta “IN SITU” extraída por cada furo detonado. 
 
V = A . E . H     M ³ 
 
 O volume de rocha depois de detonada é, aproximadamente, 1,5 vezes o volume de 
rocha compacta ( empolamento) para rochas tipo granito. Para cada tipo de rocha será 
definido um parâmetro de empolamento. 
 

11. PERFURAÇÃO ESPECÍFICA (PE) OU RAZÃO DE PERFURAÇÃO (RP): 
É a relação entre o total de metros perfurados por furo (Hf) e o volume total de rocha “IN 
SITU”  por furo (V) : 
 
PE ou RP =  Hf / V     em m / m³ 
 
 
 

12. NÚMERO DE FUROS POR DETONAÇÃO: 
Se soubermos qual deve ser a produção diária de rocha compacta “IN SITU”, dividindo 
esta produção pelo volume extraído por furo obteremos o número de furos por dia a ser 



Mineração – Desmonte e Estabilidade de Rochas                      27 

realizados e a quantidade, em metros, necessária para atingirmos a meta de produção 
projetada. 
 
A quantidade de furos em cada fogo deverá ser otimizada, pois se forem detonados  
poucos furos de cada vez, a quantidade de detonações vai aumentar com diminuição no 
rendimento do carregamento e com mais paralisações no trabalho da pedreira. Por outro 
lado detonações muito grandes podem trazer problemas como ruído e vibração 
excessivos, necessidade de maior frente de trabalho (ou de detonações com maior 
número de fileiras de furos). 
 

13. ALTURA DE CARGA DE FUNDO ( hf): 
A carga de fundo corresponde a uma coluna de explosivo, em metros, mais potente         
(mais denso) utilizado no fundo do furo onde a rocha encontra-se mais engastada. 
 
A profundidade de furação (Hf) menos a altura do tampão (T) nos fornece a altura da 
coluna de explosivos (He) a ser carregada por furo.  
 
He  = T – Hf   em metros. 
 
A faixa de intervalo para os valores de altura de carga de fundo  hf  é de : (0,3 a 0,5) . He 
 
Inicialmente tomamos o valor máximo para  hf = 0,5.He  e após as primeiras detonações 
ajustamos para valores otimizados e técnico-econômicos. 
 
A concentração e a distribuição de explosivos no furo vão depender de parâmetros como: 
 
- Diâmetro dos furos; 
- Densidade do explosivo escolhido; 
- Diâmetro do explosivo escolhido; 
- Consistência do explosivo; 
- Tipo de encartuchamento do explosivo; 
- Presença de água no furo; 
 

14. ALTURA DE CARGA DE COLUNA ( hc): 
É a altura da carga explosiva acima da carga de fundo, a qual não precisa ser tão 
concentrada (densidade menor), pois sua função principal é “empurrar” o material 
fragmentado ao longo da face livre. 
 
hc  =  Hf – T – hf    em metros. 
 
onde:  
 
hc  - altura de carga de coluna em metros; 
 
Hf – altura total do furo (profundidade de furação) em metros; 
 
T – altura do tampão em metros; 
 
hf – altura da carga de fundo em metros. 
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Geralmente a concentração da carga de coluna (kg/m), também chamada de razão linear 
de carga, corresponde a 40% a 60% da concentração da carga de fundo. 
 
Há casos de termos uma variação na concentração na carga de coluna tais como : 
 

 Para obtermos uma fragmentação fina, 
 Na detonação de linhas múltiplas de furos, 
 Quando existir material de desmontes anteriores na frente da face da bancada, 
 Ocorrências geo-estruturais diferenciadas ao longo da face livre da bancada, 
 Reparação de erros de desmontes anteriores com “over break”, 
 Falhas de furos ao longo da coluna explosiva. 

 
15. RAZÃO LINEAR DE CARREGAMENTO (RLC): 

Exprime a quantidade, em peso, de explosivos utilizados por metro de furo carregado 
sendo expresso em kg por metro. 
 
Para um dado valor de diâmetro de furo e um determinado tipo explosivo (densidade) 
chega-se a RLC da carga de coluna ou da carga de fundo. 
 
Estes valores são calculados em tabelas e são adequados aos diversos tipos de 
explosivos conhecidos comercialmente bem como suas diversas aplicações. 
 
TABELA DE RAZÃO LINEAR DE CARGA 
Diâmetro Densidade 

 
mm polegada 0,6 0,8 0,9 1 1,15 1,45 

22 7/8" 0,23 0,31 0,35 0,0,39 0,45 0,56 

25 1 0,3 0,41 0,46 0,51 0,58 0,73 

32 1 ¼ 0,48 0,63 0,71 0,79 0,91 1,15 

38 1 ½ 0,68 0,91 1,03 1,14 1,31 1,65 

50 2 1,22 1,62 1,82 2,03 2,33 2,94 

57 2 ¼ 1,54 2,05 2,31 2,57 2,95 3,72 

65 2 ½ 1,9 2,53 2,85 3,17 3,64 4,59 

75 3 2,74 3,65 4,1 4,56 5,24 6,61 

90 3 ½ 3,72 4,97 5,59 6,21 7,14 9 

100 4 4,86 6,49 7,3 8,11 9,32 11,76 

125 5 7,6 10,13 11,4 12,67 14,57 18,37 

150 6 10,94 14,59 16,42 18,24 20,98 26,45 

311 12 ¼ 45,62 60,83 68,43 76,4 87,44 110,26 
 
Obs: Ex:  Um furo com diâmetro de 2 polegadas (50mm) carregado com um explosivo de 
densidade igual a 0,80 g/cm³ consumirá cerca de  1,62 Kg / m  de furo carregado. 
 

16. RAZÃO DE CARREGAMENTO (RC) OU RAZÃO DE CARGA: 
Expressa o consumo de explosivos, em quilos, necessário para extração de um metro 
cúbico de rocha detonada. 
 
Existem parâmetros práticos que correlacionam a razão de carga ao tipo de rocha 
detonada conforme tabela abaixo descrita: 
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                    Tipo de rocha                                  Consumo de explosivo (g / m³ “in situ”) 
Granito, gnaisse, basalto (rochas eruptivas)                     350 a 550 
                      Arenitos                                                     300 a 400 
                       Carvão                                                     100 a 150 
                      Calcário                                                      250 a 350 
 
Se dividirmos o peso de explosivo de cada furo pela quantidade de rocha detonada por 
furo, teremos, a razão de carregamento, que pode ser dada em g/m3 ou g/ton. . 
O ajuste da razão de carregamento é realizado à medida que os resultados da detonação 
são analisados pelos responsáveis pela elaboração e aplicação do Plano de Fogo, mas 
estas modificações poderão seguir critérios práticos, já conhecidos para os valores de 
razão de carregamento, como por exemplo: 
 
-Razão de carregamento para  rochas competentes , tipo granito é de 350 a 450 g/m³ 
-Razão de carregamento para rochas decompostas tipo arenito é de 300 a 350 g/m³ 
-Razão de carregamento para rochas tipo calcário é de 150 a 200 g/ton. 
 

17. OUTRAS INDICAÇÕES TÉCNICAS: 
Para completarmos o Plano de Fogo é preciso indicar, se houver o tempo da espoleta 
(número de esperas e intervalos entre esperas), a seqüência de detonação dos furos, o 
esquema de ligação das espoletas. 
 
Se for utilizado o cordel detonante, deve ser indicada a espera do retardo para cordel, o 
esquema de ligação dos retardos e do cordel. É preciso lembrar que o cordel precisa 
sempre, ser ligado em circuito fechado, de maneira que a detonação tenha dois caminhos 
para chegar ao mesmo ponto. 
 
Outra opção disponível no mercado é o uso do acessório não-elétrico do tipo coluna (por 
exemplo, com tempo de retardo igual a 250 ms)  para iniciação do furo com ganho 
energético maior em relação ao uso do cordel detonante (a iniciação é feita no fundo do 
furo de modo pontual, na base da carga explosiva). 
 
Outro ganho com a utilização deste sistema de iniciação é que o mesmo atua na 
amenização dos efeitos nocivos da detonação evitando o ultralançamento de fragmentos 
do desmonte, mantendo os níveis de pressão sonora (impacto de ar) abaixo dos valores 
da NBR 9653 (134 dB) e por fim atenuando os efeitos da propagação das vibrações ao 
longo do pacote rochoso. 
 
A ligação entre os furos também poderá ser feita com este tipo de acessório, no caso o 
não elétrico de ligação nos tempos de 17 ms,25ms ou outro. 
 
Neste caso a fragmentação é melhorada, bem como o controle do lançamento e 
formação da pilha de material pode aumentar o rendimento operacional dos 
equipamentos de carregamento minério. 
 
Já a iniciação do fogo deverá ser feita com o conjunto espoleta amolgada ao estopim, 
atentando para o comprimento mínimo para o estopim de 1,00 m que corresponderá em 
média a 2 minutos e 20 segundos de tempo de queima do mesmo. Neste intervalo de 
tempo o blaster (CABO DE FOGO)  deverá se posicionar a uma distância segura em 
relação a possíveis lançamentos da detonação. 
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4.2 Características das detonações, carga e seqüência de fogo. 
 Perfurações: 

As perfurações podem ser realizadas, por exemplo, por carretas pneumáticas do tipo 
ROCKDRILL acoplados a compressores de ar comprimido com vazões de 750 PCM, 
através de mangueiras de alta pressão, associando-se assim a produtividade do 
equipamento de perfuração à produção do equipamento disponível para o carregamento 
da rocha detonada. 
O diâmetro dos furos será de 75 mm (3”) perfeitamente adaptado ao tipo de equipamento 
escolhido para perfuração. 
Para a realização dos furos em seus comprimentos pré-determinados no plano de fogo 
são usados conjuntos de hastes no comprimento de três metros. 

 
 Malha: (afastamento x espaçamento) 

A distância entre duas linhas sucessivas de furos é chamada de afastamento e no caso 
de uma única linha de furos, o afastamento será a distância entre a face da bancada e a 
linha de perfurações. O valor do afastamento, em uma primeira aproximação será 
adotado igual a 70 % do valor equivalente ao diâmetro do furo (3”=75mm) em polegadas, 
no caso será de 2,80 m. 
 
O espaçamento é a distância entre furos sucessivos da mesma linha. Em função da 
realidade de cada caso será adotado um valor, por exemplo, igual a 4,00 m, em função 
das pequenas dimensões da alimentação da britagem primária (¨abertura posição 
fechada¨  -APF do britador primário). 
 

MALHA DE PERFURAÇÃO :

Definimos como a área detonada por furo, isto é o produto 
A x E (m²) 

Tipos de malha de perfuração 

1. malha regular
2. malha estagiada ou “pé de galinha”
3. malha alongada

Malha regular                   Malha estagiada e alongada

A                                                          E
E

A

 
 

 Altura dos bancos e profundidade de perfuração: 
A altura dos bancos deverá ser adequada ao tipo de equipamento de perfuração 
disponível, usar como padrão a relação 1:1, sendo a profundidade dos furos 
padronizados em função dos comprimentos das hastes utilizadas, das peculiaridades 
geológicas do maciço e a facilidade de construção dos acessos laterais necessários aos 
equipamentos, especialmente os de carga e transporte, para que possam atingir a praça 
da bancada. 
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A profundidade dos furos é função da altura da bancada e serão inclinados para 
favorecer o aproveitamento da energia de detonação na face livre da bancada (pode 
variar de 10 a 20 graus.  
Poderá ser realizada uma sub-furação, com valor médio de 30% do afastamento (A) em 
m, para evitar o aparecimento de “repés” no pé da bancada. Alternativa viável, mas 
pouco econômica, é a execução de ¨furos de levante¨ na base da praça para que o 
arranque nestas região seja mais favorável e ter-se a eliminação dos repés. Em ambos 
os casos, a análise dos resultados dos desmontes determinará a prática a ser usada a 
cada plano de fogo. 

 
 Carga: ( tampão, carga de fundo e carga de coluna): 

A maior concentração de explosivo é necessária à parte inferior do furo ao longo de uma 
região, mais engastada, que caracteriza o que chamamos de carga de fundo(Cf). 
 
A adequabilidade do tipo e quantidade do explosivo a ser utilizado será analisada a cada 
resultado das detonações. 
 
A porção superior do furo, geralmente, os 2/3 restantes é complementada com o que 
denominamos de carga de coluna (Cc), pois nesta região a rocha encontra-se sem 
engastamento e a face livre é a maior disponível. 
 
Para o início dos desmontes implantaremos uma carga de fundo, em metros, de 30% do 
comprimento total disponível a ser carregado no furo. A carga de coluna será os 
restantes 70% do comprimento de carga total do furo. 
 
O tampão é a parte superior do furo que não é colocado explosivo, pois não trará 
aproveitamento para a fragmentação da rocha nesta região. O valor do tampão será 
próximo ao valor do afastamento. Para o tampão será adotado o valor de 1,20 m, 
inicialmente, e adequado às observações a cada detonação quanto à ocorrência de 
ultralançamento e blocos acima da fragmentação desejada (pedra máxima). 

 
 Seqüência de Fogo: 

 Para a detonação de uma única linha de furos será utilizado o esquema de 
detonação instantânea dos furos que não estejam engastados ou próximos ao ¨pit¨ final 
do talude. 
FIGURA 6 –DETONAÇÃO DE LINHAS MÚLTIPLAS 

                3                2               2                2              2                 2                3               
Linha 3 

_________________________________________________________________ 

               2            1              1             1               1             1               1             2                
Linha 2           

________________________________________________________________    

                                                                                                                                   E 

   Linha 1 

               1            zero            zero           zero            zero              zero        1                
A-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                     Linha da face livre 

Neste caso obtém-se uma pilha de material detonado mais espalhada e baixa, ideal para 
carregamento com equipamento de carga com pneus, e uma fragmentação otimizada no 
centro e maior nas zonas próximas dos cantos que estão mais engastadas. 
  
Os níveis de vibração e “overbreak” (quebra para trás) serão amenizados já que os furos 
das extremidades detonarão em relação a uma face livre maior. 
 
Retardo- 
Por exemplo:   Tempo 0 – 0 ms  
                        Tempo 1 – 17 ms 
                        Tempo 2 – 25 ms 
                         Tempo 3 – 42 ms 
 
4.3 Índices de otimização do Plano de Fogo. 
 
O projeto do plano de fogo será implantado e inicialmente serão analisados os resultados 
e adequados a cada detonação, levando-se em consideração os seguintes parâmetros 
de otimização: 

 
 Razão de Carregamento (RC) em g/m³ ou g/ton: Expressa o consumo de 
explosivos necessários para o desmonte, dentro dos critérios do plano de fogo, de um 
metro cúbico de rocha detonada.  
 Razão Linear de Carregamento (RL) em g/m ou ton/m: Exprime a quantidade, em 
peso, de explosivo consumido por metro linear de furo carregado. Para o explosivo tipo 
emulsão o valor é de 4,369 kg/m e para o explosivo tipo á granel é de 3,039 kg/m (Tabela 
RLC).  

 
Outro índice a ser avaliado, em um primeiro instante, é a quantidade de (fogachos) 
pedras de tamanho fora dos padrões estabelecidos (pedra máxima) e oriundos do fogo 
primário, já que se traduzirá em um custo adicional para a fragmentação desta porção de 
rocha detonada, que está fora das especificações de granulometria exigidas.  
 
Inicialmente, projetamos, um valor de no máximo 5 % do volume detonado, com uma 
pedra máxima, de dimensões (0,70m x 0,70m x 0,70m), entorno de 0,90 t por bloco. 
 
Após as detonações a rocha ficará exposta nas frentes de lavra para a etapa seguinte 
que é a realização da detonação secundária, ou conhecida por fogacheamento das 
pedras que não atingiram o tamanho mínimo necessário para a alimentação do britador 
ou a comercialização. 
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Perfuração e detonação de fogachos. 
 
Os blocos que apresentarem dimensões próximas à pedra máxima serão fragmentados 
(quebrados com o uso de equipamento tipo “Hammer” adaptado a uma escavadeira) na 
própria frente de lavra até atingirem a fragmentação exigida. 
 
O carregamento dos furos será realizado por profissional capacitado e habilitado, junto 
aos órgãos (MD-SFPC/10ªRM e SSP-CE) de fiscalização da atividade com manuseio de 
explosivos, o “Blaster” (Cabo de Fogo).  
 

Fonte: Catálogo de Produtos e Informações Técnicas, DYNO NOBEL, MAGNUM. 
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5. PERFURAÇÃO E DESMONTE EM SUBSOLO: 
 
Uma mina subterrânea produtiva necessita de um sistema de poços, galerias, 
chaminés,rampas e planos inclinados cuidadosamente planejado. 
 
Todos estes elementos de projeto são abertos através do uso de explosivos. 
Métodos especiais e equipamentos diferenciados são utilizados para a escavação das 
seções. 
 
Os fundamentos da detonação em subsolo são idênticos aos utilizados à Céu Aberto:  
 

 Reflexão de ondas de choque na face livre seguida pela expansão dos gases da 
detonação, não esquecendo, que nestes casos, face a um maior ou total 
engastamento da rocha a ser desmontada há necessidade do emprego de maiores 
cargas específicas(kg/m3) para garantir um satisfatório arranque. 

 
 
Vários artifícios e técnicas podem ser usados para aumentar o número de faces livres: 

- Pilões 
- RAFA ou CORTE (cria-se mecanicamente a face livre) 
- Ataque em seção plena ou total (plena-seção) 

 
Quando se inicia um “avanço” ou “corte” na superfície da rocha há apenas uma face livre 
disponível e de área limitada dificultando o arranque da rocha. 
 
Procura-se, então, obter uma abertura através da massa rochosa para que atue como 
uma segunda face livre e facilite os arranques subseqüentes. 
 
Esta primeira abertura de execução mais difícil e de alta influência no desmonte é o que 
se denomina de PILÃO. 
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Comumente o pilão é feito na porção central da face a ser detonada e, em geral,procura-
se fazê-lo tão profundo quanto possível de modo a assegurar maiores avançamentos. 
 
Imediatamente após a detonação do pilão detonam-se os furos auxiliares (ou furos de 
contorno interno) em seqüência tal que permitem o gradativo alargamento da cavidade 
inicialmente aberta. 
 
Estes furos, normalmente, desenvolvem trabalho muito mais eficiente que os do pilão em 
virtude do menor engastamento da rocha e por isto mesmo, as concentrações de carga 
explosivas são bem menores do que as primeiras chegando a alguns casos a 10% 
daquelas. 
 
Por último detonam-se os furos de contorno externo que definem e proporcionam o 
acabamento da secção transversal detonada. 

TIPOS DE PILÃO DE FUROS PARALELOS

1 2

3

3

4

4

5

5

1 - PILÃO MICHIGAN
6

6

77

1,2,3,4,5,6,7

TEMPO DE IGNIÇÃO
(RETARDO)

DIAMÊTRO FURO CENTRAL 
50mm A 100mm 

DIÂMETRO FURO CARREGADO
32 mm

 
 

TIPOS DE PILÃO DE FUROS PARALELOS

2 – PILÃO QUEIMADO OU BURN CUT

A

B
C

A =  80 MM
B  = 180 MM
C  = 210 MM

Furo carregado de 
32 mm

Furo vazio de 
32 mm

1

2

2

33

4

45

5

1,2,3,4,5 Tempos de 
ignição
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TIPOS DE PILÃO DE FUROS PARALELOS

3 – PILÃO COROMAT

1

2

4

3

5

6

7
8

9

10

11

12 Furos carregados de 
32 mm

2 furos vazios de 57 
mm cada, em forma 

de oito

1,2,3... Tempos de ignição

 

TIPOS DE PILÃO DE FUROS PARALELOS

Furo carregado de 
45 mm

Furo vazio de  45 
mm

0,80 cm

15 cm

20 cm
1

2 2

3 3

4

4 5

5

7

78

8

Pilão secção 2,5m x 2,5m

1,2,3,4,... Tempo de ignição

 

6. PROPRIEDADES DOS EXPLOSIVOS: 
 

As atividades com explosivos devem ser realizadas com a total segurança que a requer e 
para tal o conhecimento básico sobre as propriedades destes materiais é fundamental e  
muitos a ignoram e pagam altíssimo preço com vidas humanas. 
 
Abaixo descreveremos as características principais dos materiais explosivos: 
 
6.1. Velocidade: 
É a medida com que a onda de choque se propaga pela coluna de explosivo dentro do 
furo. Considerando-se cilíndrica a forma de um explosivo, a velocidade será medida ao 
longo da altura do cilindro e poderá variar de 1500 a 7500 m/s. As emulsões são os mais 
velozes (4.000 m/s à 5.000 m/s). Os que  têm nitroglicerina como base (2500 m/s à 3.000 
m/s). Os compostos de misturas de nitratos de amônio, sódio ou cálcio (1500 m/s a 3000 
m/s). O cordel detonante, por exemplo, possui uma velocidade entorno de 7.000 m/s. Já 
estão em andamento experiências com substâncias que chegam a detonar com 
velocidades entorno de 9.000 m/s(cubano). 
Os explosivos com velocidade até 3000 m/s são considerados como de baixa velocidade 
e de alta velocidade àqueles que detonam a 5.000 m/s. 
 
6.2. Densidade: 
É a relação entre o peso do explosivo e o seu volume. A unidade de medida é expressa 
em kg/dm³. A densidade é importante para determinar a sua adequabilidade para uma 
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operação de desmonte e depende dos ingredientes que o compõem, os quais são 
devidamente dosados para que se possa ter uma densidade desejada.  
 
Um explosivo de alta densidade tem a energia da detonação muito concentrada, portanto 
indicado para o desmonte de rocha dura (rochas competentes – granitos em geral). Se 
não desejamos excessiva fragmentação ou estamos diante de uma rocha branda a ser 
desmontada, usaremos explosivos de baixa densidade (para um mesmo diâmetro de furo 
teremos índices de consumo menores-RLC-kg/m). 
 

 
 
6.3. Efeito da temperatura: 
Alguns explosivos poderão tornar-se sensíveis à detonação quando entram em processo 
de decomposição química com o aumento da temperatura ambiente.  
Até 65 graus Celsius todos os explosivos são estáveis. 
 

 
Fonte: Curso Internacional de Desmontes de rochas por Explosivos, Dr. William A. Crosby, Book 02, Parte 
B, pág. 130. 
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6.4. Sensibilidade: 
Refere-se à sensibilidade à iniciação ou a sensibilidade à propagação.  
 
6.4.1. Sensibilidade à Iniciação: 
Os explosivos podem ser sensíveis à iniciação de um explosivo primário, ou seja, a um 
tipo de iniciador como a espoleta número 8,cordel detonante ou a um booster(primer). 
 
6.4.2. Sensibilidade à Propagação: 
Refere-se à maior distância longitudinal entre dois cartuchos em que ainda ocorre a 
propagação da detonação do primeiro para o segundo. É conhecido como o teste de “AIR 
GAP”. Geralmente equivale a uma distância entre cartuchos igual ao valor de um 
diâmetro do cartucho. 
 
6.5. Higroscopicidade (resistência à água): 
É o maior ou menor grau de afinidade de um explosivo em absorver a umidade do ar.  
 
Os explosivos à base de sais de nitratos são muito higroscópicos e desaconselhados a 
serem usados em operações que envolvam a presença de umidade e água.  
 
Explosivo exsudado 

 
 
Alguns explosivos, como os granulados industriais, não detonam quando carregados em 
furos com presença de água. Por isso é necessário saber se há água nos furos para a 
escolha do explosivo.  
 
As dinamites e as emulsões têm grande resistência à água. Quanto à resistência a água 
os explosivos industriais podem ser classificados: 
 
a) Nenhuma resistência à água – quando em contato com água nos furos perdem suas 
características de detonação e se decompõem rapidamente. 
b) Boa resistência à água - quando não perdem sua sensibilidade mesmo quando 
submersos por um período de ate 24 horas em condições de pressão hidrostática de até 
três atmosferas. 
c) Ótima resistência à água – quando desenvolvem seu trabalho normal dentro de um 
intervalo de 72 horas de submersão em condições de pressão hidrostática de até três 
atmosferas. 
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6.6. Estado Físico: 
Os explosivos podem se apresentar, comercialmente, no estado sólido ou líquido e em 
estados intermediários, tais como: pastas ou plásticos. 
 
Explosivo plástico-C4 

 
 
 
6.7. Metrológicas: 
As dimensões dos explosivos são padronizadas internacionalmente e obedecem a 
padrões de fabricação e utilização em função do tipo de perfuração. 
 
Os explosivos são encontrados com uma grande variedade de tamanhos, tanto no 
diâmetro como no comprimento. Os diâmetros mais comuns a esta atividade é de 1” 
(uma polegada=25 mm),. Já o comprimento é usualmente utilizado de: 24” ( vinte e 
quatro polegadas= 600 mm). 
 
Explosivo encartuchado tipo emulsão 1”x16” 

 
 
 
6.8. Embalagens: 
Encontramos os explosivos acondicionados  em cartuchos ou em salsichas (filme 
plástico) ou sacos (plásticos). 
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O encartuchamento poderá ser feito em embalagem de plástico rígido que proporciona 
uma melhor resistência à umidade, mas o torna menos sensível à iniciação. A 
embalagem de filme plástico permite adensar melhor o explosivo no furo.  
 
Os cartuchos de papel possuem pouca resistência à umidade e são usados para 
pequenos diâmetros. 
 
Os nitrocarbonitratos, por serem granulados, são embalados em sacos de 25 kg. 
 

 
6.9. Volume Gasoso. 
Os explosivos quando se decompõem quimicamente liberam grandes quantidades de 
volumes gasosos tóxicos. 
 
Podem ser classificados quanto à toxidade em: 
 

28

Quanto aos Gases Tóxicos

CLASSE I - pouco tóxicos (<22.7 l/kg) -( 0,16 a 0,33 pés3 )
CLASSE II – tóxicos (22.7 à 46.7 l/kg) - ( 0,33 a 0,67 pés3)
CLASSE III - muito tóxicos (46.7 à 94.8 l/kg)- (0.33 à 0,67 pés3)

GASES DA DETONAÇÃO E MÁXIMA CONCENTRAÇÃO PERMITIDA.

Lim. Tolerância Fator desvio

CO2 - Dióxido de carbono           3900 PPM 1,1

CO  - Monóxido de carbono            39 PPM 1,5

NOX - Gases nitrosos                     20 PPM 1,5

NO2 - Dióxido de nitrogênio             4 PPM 2,0

NH3 - Amônia                               20 PPM 1,5

 
 
 
7. ACESSÓRIOS DE DETONAÇÃO: 
São conhecidos como explosivos primários. Geralmente utilizados para a ignição da 
carga secundária por fornecer a energia necessária para iniciar a decomposição química 
do explosivo e propagar a onda de detonação de um ponto para outro. 
 
Como no item anterior, o manuseio destes materiais deve seguir as mais rígidas normas 
de segurança e o conhecimento de suas características primárias é de fundamental 
importância para a prevenção dos riscos de acidentes. 
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ESPOLETA SIMPLES

CONJUNTO ESPOLETIM

CORDEL DETONANTE

ESTOPIM HIDRAULICO

 
 
Abaixo descreveremos os principais tipos de iniciadores utilizados nas detonações: 
 
7.1. Espoletas simples: 
Consiste em uma carga de base (600 mg) de Tetra nitrato de Penta-Eritritrol (ou 

nitropenta) e carga iniciadora de Azida de Chumbo (200 mg) , prensadas em uma 
cápsula de alumínio. A espoleta é fixada ao estopim comum por amolgamento 
utilizando-se um alicate especial. São utilizadas para a iniciação da carga explosiva 
no furo ou na iniciação da linha tronco de cordel detonante. 

 
O bom funcionamento das espoletas simples depende do correto armazenamento e 

manuseio das mesmas, bem como da perfeição com que se executa o seu 
amolgamento ao estopim.  

 
 
7.2. Estopim: 
Acessório de detonação destinado a iniciar isoladamente cargas explosivas através de 
espoletas simples e a distância reduzida do local de detonação. 
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É constituído de um núcleo de pólvora revestido com camadas de fios de algodão e 
revestimento plástico que dão confinamento a este núcleo e ao mesmo tempo conferem-
lhe características de resistência mecânica e proteção contra a umidade. 
 
Apresenta-se em dois tipos: HIDRAULICO e COMUM sendo que o primeiro possui um 
revestimento externo de plástico que lhe permite maior resistência à umidade. Ambos 
queimam a razão de 140/150 Segundos por metro. 
 
AMOLGAMENTO- O estopim deve ser cortado perpendicularmente ao seu eixo e em 
seguida deve-se verificar se a cápsula da espoleta está bem limpa isento de serragem ou 
outras impurezas. Introduz-se o estopim na espoleta até que a extremidade atinja a carga 
explosiva da espoleta. Procede-se depois disto ao APERTO da cápsula de alumínio da 
espoleta, junto à boca da cápsula, de forma adequada para que o estopim não fique nem 
frouxo nem muito apertado ou com sua alma estrangulada. 
 
Antes de amolgar o estopim na espoleta devemos cortá-lo no comprimento adequado 
para permitir o acendimento, sem pressa, de todas as espoletas no momento da 
detonação. Esse comprimento varia conforme o sistema de iniciação, mas deve ter, no 
mínimo, um tamanho seguro de 1,00 metro. 
 
ESCORVA COM ESPOLETA/ESTOPIM-  
É a introdução do conjunto espoleta e estopim em contato com a carga explosiva.  
 
 A escorva com explosivo do tipo granulado é feita com a colocação do conjunto 

espoleta e estopim dentro do furo, não ultrapassando o primeiro terço do comprimento do 
mesmo, e o derramamento do granulado no furo até o tampão. 
 A escorva em cartuchos de emulsão é feita com a introdução do conjunto espoleta 

e estopim dentro do cartucho, em contato com a massa, e fixado com fita adesiva.  
 
Também deve ser colocado até o primeiro terço do comprimento do furo. 
 

Furo carregado com estopim e espoleta

• Uso menos aconselhável pois o estopim sofrerá dobras.

Cartucho escorva

Tampão

Estopim

 
 
Quando o estopim for bem colocado (introduzido na cápsula), não apresentará vazios 
entre a sua ponta e a carga da espoleta.  
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Este amolgamento pode ser feito na fábrica, mas não há garantias de sua eficiência 
100%, sem falhas. 
 
O aperto da cápsula de alumínio ao estopim deve ser feito com ferramenta apropriada do 
tipo alicate amolgador. 
 
Ao iniciar o corte em um rolo de estopim recomendamos desprezar o primeiro pedaço de 
10 centímetros para prevenir contra falhas de queima por possível penetração de 
umidade. 
 
7.3. Cordel Detonante: 
Utilizado para a iniciação e propagação das cargas explosivas nos furos das detonações 
a céu aberto e subsolo.  
 
São explosivos e dispensam espoletas quando em escorvas. Tem núcleo de alto 
explosivo (PETN – tetra nitrato de pentaeritritol) e revestimento (fibras de PVC ou náilon) 
conforme a finalidade. Sua Velocidade de detonação é de 7.000 m/s.A carga de 
NITROPENTA varia de 10 g/m(NP10), 5 g/m (NP05) e 3 g/m (NP03). 
 
São fornecidos em bobinas de 500 m-np10, 750 m-np05 e 1000/500 m-np03.  
 

 
 
Cuidados com o manuseio:  
 
 Fazer ligações perpendiculares.  
 Evitar cruzamento de pontas.  
 Não permitir cruzamento de linhas nem mesmo aproximações. 
 Em presença de umidade, isolar extremidades.  
 Evitar atrito e esmagamento do cordel.  
 Antes da iniciação, conferir todas as ligações e o tensionamento das amarrações 

(ligação e nó). 
 
A principal finalidade do cordel detonante é transmitir a detonação ao longo de toda a 
coluna de explosivos e permitir a ligação de diversos furos (linha tronco) numa só 
detonação. 
ESCORVA COM CORDEL DETONANTE em cartuchos- 
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É a introdução do cordel detonante no cartucho de explosivo, em contato com a massa 
explosiva. 
 
O cordel deve descer preso a um cartucho para além de garantir a detonação de este 
poder ser posicionado no fundo do furo. Os procedimentos mais usados para a escorva 
do cordel em cartuchos são:  
 
1 – No primeiro processo faz-se um furo transversal a 05 cm do extremo do cartucho, 
atravessando-o de lado a lado, passando-se o cordel por esse furo e dar-se um nó na 
ponta do cordel para impedir que se solte do cartucho.  
 
2 – No segundo processo de escorva faz-se um furo na extremidade do cartucho e outro 
furo na ponta oposta (fundo), do cartucho. O primeiro furo deve ser inclinado na direção 
da lateral do cartucho. A ponta do cordel passará pelo furo inclinado e irá ser introduzida 
no furo da extremidade do cartucho. Para fixação do cordel devemos utilizar fita adesiva.  
 
Terminado o carregamento do furo o cordel detonante será cortado deixando-se para fora 
um pedaço que seja suficiente para podermos fazer a conexão com a espoleta/estopim 
ou com outro cordel da linha de ligação.  
 
A fim de que o cordel detonante não venha a cair dentro do furo, deve-se ter o cuidado de 
ancorá-lo através de um pedaço de pau amarrado no cordel e atravessado de um lado a 
outro do furo.  
 
O cordel detonante deve ficar bem esticado e junto à parede do furo, enquanto o resto da 
carga é completado.  
 
A espoleta será amarrada ao cordel detonante pelo lado, colocando-se a espoleta junto 
ao cordel e em seguida passa-se sobre o conjunto uma fita adesiva de maneira que 
prenda bem a espoleta junto ao cordel. A espoleta deve ficar colocada de tal forma que 
fique apontando para o sentido da detonação (posição dos furos).  
 
7.4. Reforçador (booster): 
Cargas explosivas de alta potência usadas para iniciar a detonação de explosivos de 
baixa sensibilidade como ANFOs, nitrocarbonitratos e para elevar os níveis de energia da 
onda explosiva ao longo da coluna de explosivo.  
 
Combinam alta velocidade de detonação (VOD) com alta energia (AWS).  
 
Geralmente são iniciados com cordéis detonantes, acessórios não-elétrico (tubo de 
choque). Aumentam a segurança contra falhas de iniciação da coluna de explosivos.  
São utilizados em furos com diâmetros acima de 3 polegadas para transmitir maior nível 
de energia à massa explosiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mineração – Desmonte e Estabilidade de Rochas                      45 

Exemplo de uso do reforçador e do primer: 

 
 
7.5. Retardo para cordel detonante: 
As detonações empreendidas com cordel detonante podem ser convenientemente 
retardadas pela aplicação do elemento de retardo, que consiste em um tubo de plástico, 
nas extremidades do qual são afixadas as pontas do cordel. 
 
Dentro do tubo são colocadas duas espoletas e um elemento de retardo que será o 
responsável pela defasagem (espera) de tempo entre uma ignição da carga explosiva e 
outra imediatamente. Os tempos de retardamento serão dimensionados no plano de fogo 
e podem variar de 5 ms (milissegundos) , 17 ms, 25 ms, 42 ms podendo chegar a 1 
segundo conforme o projeto de detonação. 
 
A utilização do retardo é de fundamental importância para o bom rendimento da 
detonação já que trará benefícios na fragmentação da rocha e redução dos danos ao 
meio ambiente  previstos na NBR 9653 (vibração, ruído e ultra lançamento). 
 
Retardo tipo “ossinho”. 

 
 
7.6. Sistema Não-Elétrico de Tubo de Choque: 
É composto de um tubo oco de plástico flexível e resistente, de pequeno diâmetro cujas 
paredes internas são revestidas por uma fina camada de material pirotécnico não 
explosivo. Devidamente iniciado produz um plasma gasoso que percorre o interior do 
tubo a uma velocidade uniforme de 1000m/s, sensibilizando o elemento de retardo da 



Mineração – Desmonte e Estabilidade de Rochas                      46 

espoleta. Ideal para iniciar fogos a uma distância segura e obtermos uma iniciação 
pontual na base do furo. 
 
Este sistema está sendo usado com sucesso em detonações que exigem maior 
concentração de carga na base do furo e uma iniciação pontual e mais energética, ao 
longo da coluna de explosivos de diâmetros acima de 3 polegadas, com ganho na 
segurança do fogo através da prevenção de cortes na linha do cordel e danos ao meio 
ambiente ( NBR-9653-ruído, vibração e ultra lançamento). 
 
Sistema de iniciação do não elétrico 

 
 
 
Detonação subterrânea com  sistema não elétrico 
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CAPÍTULO IV- SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS E SEUS 
ACESSÓRIOS: 

 
Quaisquer procedimentos de segurança relativos às atividades com explosivos e seus 
acessórios devem seguir criteriosamente a legislação vigente no País. 
 
1. Quanto ao Transporte: 
O transporte de explosivos e seus acessórios são regidos, principalmente, por dois 
decretos-leis e serão abordados os principais tópicos relativos às atividades propostas. 
 

 O decreto-lei nº 96. 044, de 18 de maio de 1988 –Produtos Perigosos - 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES;  

 O decreto-lei Nº. 3.665, de 20 de novembro de 2000. Também devem ser 

cumpridas as determinações da portaria N º 03  do COLOG/DFPC - Ministério da 

Defesa, de 10 de Maio de 2012, nos artigos 30 a 38; 

 
1.1. Decreto nº 96. 044, de 18 de maio de 1988-Produtos Perigosos - MINISTÉRIO DOS 
TRANSPORTES. 
Dentro desta normatização os materiais explosivos se enquadram como produtos 
perigosos da classe 1 e devem obedecer aos itens descritos abaixo: 
 
1- Dos Veículos e dos Equipamentos 
 Durante as operações de carga, transporte, descarga, transborda limpeza e 

descontaminação os veículos e equipamentos utilizados no transporte de explosivos e 
seus acessórios deverão portar rótulos de risco e painéis de segurança específicos, de 
acordo com as NBR-7500 e NBR-8286. 
 Os veículos utilizados no transporte de produto perigoso (explosivos e seus 

acessórios) deverão portar o conjunto de equipamentos para situações de emergência 
indicada por Norma Brasileira NBR 9735:2003. 
 
 Sem prejuízo das vistorias periódicas previstas na legislação de trânsito, os veículos 

serão vistoriados, em periodicidade de um ano (até 10 anos de fabricação), pelo 
INMETRO ou entidade por ele credenciada, de acordo com instruções e cronologia 
estabelecidas pelo próprio INMETRO, observados os prazos e rotinas recomendadas 
pelas normas de fabricação ou inspeção, fazendo-se as devidas anotações no 
“Certificado de Capacitação para o Transporte de Produtos Perigosos a Granel”. 

 
 Para o transporte de explosivos a granel os veículos deverão estar equipados com 

tacógrafo, ficando os discos utilizados à disposição do expedidor, do contratante, do 
destinatário e das autoridades com jurisdição sobre as vias, durante três meses, salvo no 
caso de acidente, hipótese em que serão conservados por um ano. 
 
2- Da Carga e seu Acondicionamento 
 O explosivo fracionado deverá ser acondicionado de forma a suportar os riscos de 

carregamento, transporte, descarregamento e transbordo, sendo o expedidor 
responsável; pela adequação do acondicionamento segundo especificações do 
fabricante. 
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 No transporte de explosivo fracionado, também as embalagens externas deverão estar 
rotuladas, etiquetadas e marcadas de acordo com a correspondente classificação e o tipo 
de risco. 
 
 É proibido o transporte de explosivo juntamente com: 

I - animais; 
II - alimentos ou medicamentos destinados ao consumo humano ou animal, ou com 
embalagens de produtos destinados a estes fins: 
III - outro tipo de carga, salvo se houver compatibilidade entre os diferentes produtos 
transportados. 
 
Entende-se como compatibilidade entre dois ou mais produtos e ausência de risco 
potencial de ocorrer explosão, desprendimento de chamas ou calor, formação de gases, 
vapores, compostos ou misturas perigosas, bem assim alteração das características 
físicas ou químicas originais de qualquer um dos produtos transportados, se postos em 
contato entre si (por vazamento, ruptura de embalagem, ou outra causa qualquer). 
 
3- Do Itinerário ou Rotograma.  
 O veiculo que transportar explosivos deverá evitar o uso de vias em áreas densamente 

povoadas ou de proteção de mananciais, reservatórios de água ou reservas florestais e 
ecológicas, ou que delas sejam próximas. 
 
 O expedidor informará anualmente ao órgão ANTT (Agência Nacional de transportes 

terrestres) os fluxos de transporte de explosivo que embarcar com regularidade, 
especificando: 
I - classe do produto e quantidades transportadas; 
II - pontos de origem e destino. 
 O itinerário deverá ser programado de forma a evitar a presença de veículo 

transportando explosivo em vias de grande fluxo de trânsito, nos horários de maior 
intensidade de tráfego. 
 
 Do Estacionamento 
 O veiculo transportando explosivo só poderá estacionar para descanso ou pernoite em 

áreas previamente determinadas pelas autoridades competentes e, na inexistência de 
tais áreas, deverá evitar o estacionamento em zonas residenciais, logradouros públicos 
ou locais de fácil acesso ao público, áreas densamente povoadas ou de grande 
concentração de pessoas ou veículos, NBR 14095. 
 
 Quando, por motivo de emergência, parada técnica, falha mecânica ou acidente, o 

veículo parar em local não autorizado, deverá permanecer sinalizado e sob a vigilância 
de seu condutor ou de autoridade local, salvo se a sua ausência for imprescindível para a 
comunicação do fato, pedido de socorro ou atendimento médico. 

 
 Somente em caso de emergência o veículo poderá estacionar ou parar nos 

acostamentos das rodovias. 
 
4- Do Pessoal Envolvido na Operação do Transporte 
 O motorista de veículo utilizado no transporte de produto perigoso, além das 

qualificações e habilitações na legislação de trânsito, deverá receber treinamento 
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específico, segundo programa a ser aprovado pelo Conselho Nacional de Trânsito 
(CONTRAN), por proposta do Ministério dos Transportes (CURSO MOPP). 
 O motorista, antes de mobilizar o veículo, deverá inspecioná-lo, assegurando-se de 

suas perfeitas condições para o transporte para o qual é destinado e com especial 
atenção para o tanque, carroceria e demais dispositivos que possam afetar a segurança 
da carga transportada. 
 O motorista, durante a viagem, é o responsável pela guarda, conservação e bom uso 

dos equipamentos e acessórios do veículo, inclusive os exigidos em função da natureza 
específica dos produtos transportados. 
 O motorista deverá examinar, regularmente e em local adequado, as condições gerais 

do veículo, verificando, inclusive, a existência de vazamento, o grau de aquecimento e as 
demais condições dos pneus do conjunto transportador. 
 O motorista interromperá a viagem e entrará em contato com a transportadora, 

autoridades ou a entidade cujo telefone esteja listado no Envelope para o Transporte, 
quando ocorrerem alterações nas condições de partida, capazes de colocar em risco a 
segurança de vidas, de bens ou do meio ambiente. 
 O motorista não participará das operações de carregamento, descarregamento e 

transbordo da carga, salvo se devidamente orientado e autorizado pelo expedidor ou pelo 
destinatário, e com a anuência do transportador. 
 Todo o pessoal envolvido nas operações de carregamento, descarregamento e 

transbordo de produto perigoso usarão traje e equipamento de proteção individual, 
conforme normas e instruções baixadas pelo Ministério do Trabalho. 
 Durante o transporte o motorista do veículo usará o traje mínimo obrigatório, ficando 

desobrigado do uso de equipamento de proteção individual. 
 Todo o pessoal envolvido na operação de transbordo de produto perigoso a granel 

receberá treinamento específico. 
 
5- Da Documentação 

Os veículos que estejam transportando explosivos e seus acessórios só poderão circular 
pelas vias públicas, portanto os seguintes documentos: 
 
I - Certificado de Capacitação para o Transporte de Produtos Perigosos a Granel do 
veículo e dos equipamentos, expedidos pelo INMETRO ou entidade por ele credenciada: 
II - Documento Fiscal do produto transportado, contendo as seguintes informações: 
a) número e nome apropriado para embarque; 
b) classe e, quando for o caso, subclasse à qual o produto pertence; 
c) declaração assinada pelo expedidor de que o produto está adequadamente 
acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento e 
transporte, conforme a regulamentação em vigor; 
III - Ficha de Emergência e Envelope para o Transporte, emitidos pelo expedidor, de 
acordo com as NBR-7503, NBR-7504 e NBR-8285 preenchidos conforme instruções 
fornecidas pelo fabricante, contendo: 
a) orientação do fabricante do produto quanto ao que deve ser feito e como fazer em 
caso de emergência, acidente ou avaria; e 
b) telefone de emergência da corporação de bombeiros e dos órgãos de policiamento do 
trânsito, da defesa civil e do meio ambiente ao longo do itinerário. 
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1.2. Decreto-lei Nº. 3.665, de 20 de novembro de 2000-MINISTÉRIO DA DEFESA-
EXÉRCITO BRASILEIRO / DEPARTAMENTO LOGÍSTICO (D Log / 2000) PORTARIA Nº 
03-COLOG, DE 10 DE MAIO DE 2012. 
 
Esta normatização é discricionária e, portanto deve ser cumprida sobpena da empresa 
empreendedora com trabalhos de detonação ser penalizada. 
Os itens abaixo descritos são de grande interesse e esclarecem as normas que regem as 
atividades de armazenagem, transporte e prestação de serviço de detonação. 
 
1- PLANO DE SEGURANÇA 
O plano de segurança deve ter uma visão abrangente dos riscos inerentes à atividade 
com explosivos no âmbito da segurança orgânica da empresa e prever a utilização de 
ações imediatas para reduzir a exposição de cada setor da empresa quanto ao seu maior 
ou menor grau de risco.  
 
Qual é a proposta para elaboração do plano de segurança?  
  
A gestão da segurança tem como propósito garantir a segurança da empresa, e limitar os 
danos, por meio da prevenção, minimizando o impacto dos riscos inerentes à atividade 
com explosivos. 
 
Entendemos que deverão ser medidas técnicas e humanas que forneçam, 
preventivamente, um ambiente de segurança aos funcionários e ao patrimônio tendo 
como prioridade prevenir todas as situações adversas ao cotidiano da empresa seja furto, 
roubo, Incêndios ou fraudes com desvio de mercadorias e quaisquer ações que  
levem a empresa a situações de risco imediato que possam comprometer a atividade 
segura com explosivos.  
 
E cada empresa adotará as medidas preventivas conforme a sua realidade. Que são 
desde barreiras físicas, eletrônicas; controle de acesso de pessoas e de veículos; normas 
de segurança para funcionários, fornecedores, clientes e agentes fiscalizadores, 
vigilância 24 horas; rastreamento, em tempo real, de veículos de transporte de 
explosivos; sistema de comunicação com policias e demais ações constantes no capítulo 
III (PLANO DE SEGURANÇA) da PORTARIA Nº 003/COLOG/DFPC/MD, DE 10 DE 
MAIO DE 2012. 
 
A coordenação de segurança orgânica é o gestor  responsável  pela  proteção  dos 
valores da empresa, pela manutenção da ordem interna das instalações, assim como 
oferecer segurança ao nossos colaboradores. 
 
É essencial que cada empresa identifique os seus requisitos de segurança mínimos 
necessários conforme as atividades realizadas com materiais explosivos tais como 
armazenagem, uso industrial, transporte, prestação de serviço e comércio. 
 
Diante de cada realidade experimentada pela empresa há três fontes principais de 
informações a serem geridas no plano de segurança a saber: 
 

 A avaliação dos riscos referentes às atividades com explosivos, identificando as 
ameaças, as vulnerabilidades, a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial; 
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 A legislação vigente que a empresa, seus parceiros, contratados e prestadores de 
serviço devem atender; 
 

 O conjunto particular de princípios, objetivos e requisitos que a empresa precisa 
desenvolver para apoiar suas operações com explosivos. 
 
Visando treinar  a equipe de trabalho, a coordenação deverá elaborar instruções que 
definem normas e procedimentos quanto ao serviço de segurança nas instalações, de tal 
modo que possam ser utilizados como padronização nas atividades desenvolvidas pelos 
vigilantes e funcionários durante toda a sua jornada de trabalho. 
 
Principais quesitos que devem ser abordados para a elaboração do plano de segurança: 
 
(I) NORMAS DE  SEGURANÇA DE INSTALAÇÃO: 
      
a) Esquema de distribuição de barreiras físicas. 
 
    1) Pessoal - (Ver croqui com localização das guaritas). 
    2) Cães - (Ver croqui com localização).  
    3) Planta com localização de ACESSOS, CERCAS E OBSTÁCULOS. 
    4) Meio de comunicação por celular e rádio portátil. 
 
b) Esquema de distribuição de barreiras eletrônicas.    
 
1) Localização e tipo dos alarmes capazes de  permitir, com rapidez e segurança, 
comunicação com empresa de segurança ou órgão de segurança publica (OSP). 
2) Áreas cobertas por equipamentos capazes de captar e gravar as imagens de toda a 
movimentação  de  pessoal nas  áreas onde esteja  manipulando material explosivo.                       
 
3) Local de armazenagem das imagem gravadas. 
 
4) Meios de transferência de sinal de alarme e imagem por comunicação 
fio, GSM, PGRS ou rádio. 
 
c)  Definição dos procedimentos de entrada, saída e revista de pessoal.  
   
d) Medidas de contingência para sinistro que devem definir, pelo menos, os órgãos de 
segurança ser acionados (lista de difusão de ocorrência). 
 
(II) NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA FURTOS E ROUBOS EM OPERAÇÃO DE 

TRANSPORTE. 
 
a) Critérios de seleção, controle e qualificação MOPP (MOVIMENTAÇÃO 
OPERACIONAL DE PRODUTOS PERIGOSOS) de motorista. 
 
b) Condições do veículo deve, pelo menos, possuir sistema de rastreamento. 
 
c) Previsão de condutas em caso de sinistro, definindo pelo menos os órgãos de 
segurança pública a serem acionadas( lista de difusão de ocorrência) forma de 
recuperação e  transbordo. 
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d) Elaboração de um rotograma para cada rota de transporte de material explosivo. Os 
rotogramas devem ficar arquivados na  própria empresa disponíveis para  consulta 
imediata pelo agente de fiscalização. Cada rotograma deve conter pelo menos os 
seguintes itens:  
     1) Rota e horário. 
     2) Número  de motoristas. 
     3) Previsão de pernoite.  
     4) Trecho realizado com escolta (quando for o caso). 
     5) Quantidade a ser transportada. 
     6) Condutas alternativas para casos extraordinários. 
  
(III) NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA  FURTOS E ROUBOS E CONDIÇÕES DE 
SEGURANÇA DO SETOR DE EXPEDIÇÃO QUE DEVEM ESPECIFICAR: 
 
a) Critérios e cuidados na seleção de pessoal. 
b) Definição de áreas com restrições ao uso de telefonia móvel.                                     
 
(IV) NORMAS DE CARREGAMENTO: 
 
a) Área de carregamento deve ser isolada, e deve-se elaborar uma relação nominal 
contendo a identificação, função e assinatura de todo pessoal  empregado  em  cada 
operação de carregamento, assim como a listagem da identificação individual seriada(IIS) 
dos explosivos. 
 
b) As operações de carregamento devem ser acompanhadas de registro de vídeo. A 
imagem deve ser a mais ampla  possível,  buscando-se  cobrir,  mesmo que  a  distancia, 
toda  a operação. 
 
O Plano de Segurança deverá ser elaborado por profissional da área da segurança 
orgânica da empresa ou podendo ser da área da segurança do trabalho, técnico ou 
engenheiro. 
 
2- DO TRÁFEGO E DO TRANSPORTE 
 Os explosivos e seus acessórios devem trafegar sempre acompanhados de GT 

(Guia de Tráfego) e da Nota Fiscal da venda do produto. 
 O transporte conjunto de tipos diferentes de explosivos deve ser realizado 

mediante seu grupo de compatibilidade. 
 O transporte de acessórios iniciadores pode ser realizado na mesma viatura, com 

carroceria aberta ou fechada, carregada com explosivos, desde que observadas as 
seguintes condições: 
I - os acessórios iniciadores sejam transportados em um recinto com isolamento térmico 
e blindado que pode ser o compartimento de segurança da viatura ou uma caixa de 
segurança; 
II - com caminhão de carroceria fechada, o transporte pode ser feito no compartimento de 
segurança, se houver, ou na caixa de segurança; 
III - o compartimento de segurança é a seção da carroceria fechada mais próxima à 
cabina do motorista, devendo possuir um acesso exclusivo pela lateral da carroceria; 
IV - o compartimento de segurança deve possuir uma blindagem em chapa de aço com 
espessura suficiente para orientar a onda de choque, no caso de uma explosão, para a 
área superior da viatura e revestimento interno de madeira, preferencialmente 
compensado naval, para evitar o atrito; 
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 A caixa de segurança deve possuir uma blindagem em chapa de aço, um 
revestimento térmico (com espessura de, no mínimo, 10 mm), um revestimento interno 
em madeira e uma proteção blindada compatível com o volume de acessórios iniciadores 
transportados; 
 A chapa de aço da caixa de segurança deve ter uma espessura mínima de 4,8 mm 

em aço AISI 1020; 
 A caixa de segurança deve ser colocada na carroceria aberta ou fechada, em local 

de fácil acesso; 
 Os acessórios iniciadores devem estar acondicionados em embalagens 

adequadas, sem risco de atrito ou choque, dentro das caixas blindadas, não sendo 
permitida a presença de nenhum material em cima da caixa de segurança; 
 O volume ocupado pelas espoletas dentro das caixas ou compartimento de 

segurança não pode ultrapassar 50% de seu volume útil; 
 Além das prescrições gerais para o transporte rodoviário (Acordo Mercosul - Dec 

nº1.797, de 25 de janeiro de 1996), devem ser tomadas as seguintes precauções: 
a) antes do início do deslocamento, as viaturas destinadas ao transporte de explosivos e 
de acessórios iniciadores devem ser vistoriadas pela empresa responsável pelo 
transporte, a fim de verificar se os seus circuitos elétricos, freios, tanques de combustível, 
carroceria e extintores de incêndio apresentam condições satisfatórias de segurança; 
b) Os motoristas, além das qualificações e habilitações previstas na legislação de 
trânsito, devem receber, em órgão credenciado para tal, treinamento específico para o 
transporte de produtos perigosos, segundo programa aprovado pelo Conselho Nacional 
de Trânsito; 
c) È proibido o transporte de pessoas na carroceria das viaturas que transportem 
explosivos e acessórios iniciadores; 
d) Durante as operações de carga e descarga, as viaturas devem estar freadas, calçadas 
e com o motor desligado; 
e) A carga de explosivos deve ser acondicionada dentro dos limites da carroceria, 
disposta e fixada de forma a facilitar a inspeção e suportar os riscos de transporte, 
descarregamento e transbordo; 
f) A carga de explosivos deve ser coberta com encerado impermeável, não podendo 
ultrapassar a altura da carroceria; 
g) A carga de explosivos e o conteúdo da caixa de segurança devem ser inspecionados 
durante as paradas, as quais devem ocorrer em locais afastados de habitações; 
h) No desembarque, os explosivos e/ou acessórios iniciadores não podem ser 
empilhados nas proximidades dos canos de escape da viatura; 
i) No desembarque, as embalagens com acessórios iniciadores devem ser 
desembarcadas em primeiro lugar, e colocadas em local afastado daquele onde serão 
manuseados os explosivos; 
j) Nos casos de avarias, as viaturas não podem ser rebocadas e o motorista deve retirar 
o veículo da via, quando possível, e dar ciência do acontecido à autoridade de trânsito 
mais próxima, informando o local, as quantidades e o risco dos materiais transportados; 
em seguida, a carga deve ser transferida, devendo ser colocada sinalização na via, 
durante esta operação; 
l) Em caso de acidente com viatura carregada a primeira providência deve ser a retirada 
das embalagens com acessórios iniciadores e, a seguir, o restante da carga explosiva, 
que deve ser colocada separada e distante, no mínimo, 60 (sessenta) metros de outros 
veículos ou habitações; e 
m) Em caso de incêndio em viatura carregada deve ser interrompido o trânsito na via e 
isolado o local. 



Mineração – Desmonte e Estabilidade de Rochas                      54 

 Todos os veículos de transporte de explosivos e/ou acessórios devem possuir 
telefone celular. 
 Durante os deslocamentos, as unidades móveis devem obedecer às prescrições 

sobre transporte rodoviário de produtos perigosos, constantes do R-105, bem como as 
emanadas do Ministério dos Transportes. 
 O transporte de explosivos deve ser realizado de forma contínua, restringindo-se 

às paradas estritamente necessárias, na forma estabelecida pela Resolução 0420/2004 – 
ANTT. 
 A distância máxima a ser percorrida em uma única jornada pelos veículos que 

transportam explosivos ou munições é de 600 (seiscentos) quilômetros, podendo ser 
conduzidas por um único motorista. 
 A jornada diária poderá ser ampliada para distâncias maiores que 600 (seiscentos) 

quilômetros, caso a empresa transportadora possua ponto de apoio com localização 
adequada, onde haverá troca de motorista, ou caso o veículo conte com dois motoristas. 
 Os motoristas devem ter instrução sobre a natureza dos produtos, seus riscos e as 

medidas de emergência a serem adotadas para proteger o público, em caso de acidente. 
 
3- DA UTILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS 
 As empresas que utilizam explosivos e/ou seus acessórios devem remeter, 

mensalmente, por meio eletrônico, aos SFPC/RM onde estão registradas, bem como aos 
SFPC/RM da área onde estiver atuando, um mapa de utilização contendo os tipos e 
respectivas quantidades utilizadas. 
 Durante a execução de qualquer operação de detonação a céu aberto com projeção 

de estilhaços, seu alcance não deve ultrapassar a área perigosa estabelecida pela 
Secretaria de Segurança Pública da Unidade Federativa e/ou Prefeitura respectiva. 
 Para obtenção de autorização para prestação de serviços de detonação a terceiros, a 

empresa deve apresentar ao SFPC/RM da área de execução dos serviços a 
documentação constante do Anexo G, com pelo menos 72 (setenta e duas) horas de 
antecedência do seu início previsto. 
 A GT dos explosivos e acessórios de explosivos a serem utilizados em prestações de 

serviço a terceiros é expedida pelo SFPC/RM da área onde está sediada a prestadora de 
serviços, quando esta resolver empregar explosivo e acessório de explosivo que já tenha 
em estoque ou adquiri-los de outras empresas situadas na mesma área de circunscrição;  
 As prestadoras de serviços de detonação devem apresentar mensalmente ao 

SFPC/RM o Mapa de Estocagem de Produtos Controlados (Anexo XXIV do R-105), 
acompanhado de cópia das GT e Notas Fiscais correspondentes a cada serviço 
realizado, caso o serviço perdure por mais de 2 (dois) meses. 
 
4- SISTEMA DE ARMAZENAGEM DE MATERIAIS EXPLOSIVOS. 
Para locação e construção de paióis para armazenagem de explosivos deveremos 
consultar a legislação específica do decreto nº 3665 de Nov/2000 do Ministério da 
Defesa/Exército – Departamento de fiscalização de Produtos controlados/DFPC e seu 
Regulamento – R-105 que dispõem sobre as normas construtivas de paióis de 
explosivos. 
 
Os Paióis deverão situar-se em áreas distantes de habitações, rodovias, ferrovias e as 
distâncias entre outros paióis também devem ser controladas segundo as tabelas 
constantes no R-105.  
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Deverão ser construídos no mínimo dois Paióis para a armazenagem dos explosivos a 
ser utilizado nas operações de detonação, um Paiol para estocagem conjunta de 
DINAMITES (do tipo emulsão e granulado industrial) e CORDEL DETONANTE 
(armazenagem conjunta de materiais com a mesma compatibilidade) e outro para a 
guarda dos acessórios (espoleta, estopim e retardos). 
 
Ainda, poderão ser construídos três paióis sendo que um para armazenagem de 
explosivos de ruptura (emulsão e á granel), outro paiol para armazenar cordel detonante 
e o terceiro paiol para os acessórios de detonação (estopim, espoleta e retardos). O que 
definirá esta necessidade serão as quantidades que deverão ser armazenadas em cada 
um e a respectiva autorização do órgão fiscalizador. 
 
Os depósitos rústicos de explosivos são construídos de alvenaria simples com 
acabamento por chapisco grosso, locados em terreno firme e seco a salvo de 
inundações.  
 
A área, em metros quadrados, construída deverá ser aquela que possibilite a 
armazenagem de quantidades utilizadas nos desmontes, indicada nas tabelas de 
quantidades, em quilos, armazenadas versus distância mínima, em metros, para 
habitações, estradas, ferrovias e distâncias entre paióis. 
 
Deverão ter aberturas internas para ventilação do tipo combobo com tela fina de arame 
para evitar entrada de aves e pequenos animais. A cobertura será de telha do tipo 
francesa e/ou colonial com laje de concreto do tipo valterrana. O piso será de cimento 
rústico e áspero para evitar escorregões. 
 
Os equipamentos de segurança a serem instalados serão os seguintes: 
• Extintor de incêndio do tipo água (de 10 litros) e/ou do tipo pó químico (de 6 Kg),  
• Termômetro de máxima e mínima,  
• Psicrômetro para o controle da umidade relativa dentro do paiol,  
• Estrados de madeira para isolar o contato do material explosivo com o piso,  
• Sistema contra descargas elétricas (para-raio) do tipo Franklin ( de três pontas) com 
laudo de instalação fornecido por um engenheiro elétrico,  
• Placas indicativas de PROIBIDO FUMAR e PERIGO EXPLOSIVO afixadas nos quatro 
lados do Paiol,  
• Cerca de arame farpado com no mínimo 10 fios separados de 0,20 m, com portão de 
madeira sem cadeado, locada a 5,00m em todas as direções, a partir do paiol.  
 
Deverá existir uma área de no mínimo vinte metros ao redor do paiol sem vegetação alta 
e constantemente limpa evitando a propagação de incêndios ao depósito. 
 
A vigilância será vinte e quatro horas na área que envolve os paióis de explosivos. 
 
Segundo a NRM-16 – Operações com Explosivos e Acessórios, os locais de 
armazenamento de explosivos ou acessórios no subsolo devem: 
 
a) Conter no máximo a quantidade a ser utilizada num período de 5 (cinco) dias de 
trabalho; 
b) ser protegidos de impactos acidentais; 
c) ser trancados sob guarda de técnico responsável ou bláster; 
d) ser independentes, separados e sinalizados; 
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e) ser sinalizados na planta da mina indicando-se sua capacidade e 
f) ser livres de umidade excessiva e onde a ventilação possibilite manter a temperatura 
adequada e minimizar o arraste de gases para as frentes de trabalho em caso de 
acidente. 
 
No subsolo, dentro de paióis de explosivos ou acessórios e a menos de 25,00 
m (vinte e cinco metros) dos mesmos o sistema de contenção deve ser constituído, 
preferencialmente, de material incombustível e não podendo existir deposição de 
qualquer outro material. 
 
Os paióis de explosivos ou acessórios no subsolo não devem estar localizados junto a 
galerias de acesso de pessoal e de ventilação principal da mina. 
 
Aspectos construtivos gerais do paiol a Céu Aberto: 
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Armazenagem em subsolo 

 
 
2. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR 
Em complemento as normas já citadas, anteriormente, são necessárias à adequação dos 

trabalhos de detonação às legislações Municipais, Estaduais e Internacionais. 
 
Abaixo listamos algumas que devem ser consultadas e incorporadas às atividades 

propostas: 
 

 Normas Complementares que devem ser consultadas da Portaria 3.214 de 8/7/78 
do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego): 
 

1. NR-15 Atividades e Operações Insalubres. 
2. NR-16 Atividades e Operações Perigosas. 
3. NR-18 Atividades em Escavações, Fundações e Desmonte de Rochas. 
4. NR-19 Explosivos. 
5. NR-21 Trabalhos a Céu Aberto. 
6. NR-22 Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração. 

 
 Da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: 
 

1. NBR 942 – Segurança de Escavações a Céu Aberto. 
2. NBR 7500 – Símbolos de Risco e Manuseio para o Transporte e 

Armazenamento de Materiais. 
3. NBR 7501 – Transportes de Produtos Perigosos. 
4. NBR 7503 – Ficha de Emergência para o Transporte de Produtos Perigosos – 

Características e Dimensões. 
5. NBR 7504 – Envelope para Transporte de Produtos Perigosos – 

Características e Dimensões. 
6. NBR 8285 – Preenchimento da Ficha de Emergência para o Transporte de 

Produtos Perigosos. 
7. NBR 8286 – Emprego da Sinalização nas Unidades de Transportes e de 

Rótulos nas Embalagens de Produtos Perigosos. 
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8. NBR 9734 – Conjunto de Equipamentos de Proteção Individual para Avaliação 
de Emergência e fuga no Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. 

9. NBR 1210 – Proteção Contra Incêndio por extintores de Incêndio para Carga, 
no Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, entre outros. 

 CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – 
CONFEA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do art. 10 do 
Regimento do CONFEA, aprovado pela Resolução nº 373, de 16 de dezembro de 
1992.DECISÃO NORMATIVA Nº 071, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001-Define os 
profissionais competentes para elaboração de projeto e utilização de explosivos 
para desmonte de rochas e dá outras providências. 

 INMETRO – INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA. 
 LEI 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003-ESTATUTO DO DESARMAMENTO. 
 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL-SSP/CEARÁ 
      (emissão do ATESTADO DE BLASTER) 

 

3. PROJETO DE PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA PARA AS ATIVIDADES DE 
TRANSPORTE E MANUSEIO COM MATERIAIS EXPLOSIVOS: 

Abaixo descrevemos os procedimentos para a execução das atividades abaixo 
propostas: 

 
ATIVIDADE A EXECUTAR 

 
RISCOS ENVOLVIDOS 

 
MEDIDAS DE CONTROLE 

 
 
1- TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS  
E SEUS ACESSÓRIOS: 
1.1- DOCUMENTAÇÃO 
1.1.1-DA CARGA: 
1.1.1.1- Os materiais explosivos 
deverão ser transportados com os 
seguintes documentos: 
1.GUIA DE TRÁFEGO (GT) e 
respectiva Nota Fiscal;  
2.Autorização para PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO;  
3.Plano de fogo c/ anotação das IIS 
dos materiais explosivos;  
4.Envelope;  
5.Ficha de Emergência para cada tipo 
de produto; 
6. Instruções ao motorista; 
7.Normas para o Transporte de 
Produtos Perigosos; 
8.Certificado de Embarque e 
Transporte de Produto Perigoso; 
9.Rotograma. 
1.1.1.2- O material a ser transportado 
deve estar em bom estado e 
acondicionado em embalagem 
regulamentar; 
1.1.1.3- O material deverá ser disposto 
e fixado à carroceria a fim de impedir o 
movimento da carga durante o 
transporte bem como facilitar os 
serviços de inspeção; 
1.1.1.4- Proteger o material contra a 
umidade e a incidência direta de raios 
solares, cobrindo-o com uma lona 
apropriada; 
1.1.1.5- Não se pode derrubar, bater 
arrastar, rolar ou jogar os recipientes 
de explosivos e seus acessórios; 
1.1.1.6- Examinar o local previsto para 
armazenar os materiais, antes de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Apreensão da carga e aplicação de 
multa pelos órgãos de fiscalização 
rodoviários (Policia Rodoviária 
Federal, Estadual e Municipal); 
 
 
- Apreensão, retenção do veículo  e 
aplicação de multa pelas autoridades 
rodoviárias até a regularização da 
documentação; 
 
 
- Apreensão, retenção do motorista  e 
aplicação de multa pelas autoridades 
rodoviárias até a regularização da 
documentação; 
 
- Apreensão, retenção da carga, do 
veículo e do motorista e enquadra-
mento legal na lei 10.826 do 
ESTATUTO DO DESARMAMENTO; 
 
- Falta de sinalização em caso de 
acidente ou sinistro com o veículo 
transportador da carga perigosa; 
 
- Falta do EPI básico para o motorista 
em caso de sinistro ou acidente; 
 
- Falta de informações do disco do 
tacógrafo em casos de acidentes com 
o transporte exigido pela fiscalização; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Avaliar as condições de tráfego e de 
itinerário para o transporte seguro dos 
explosivos segundo as exigências do 
Decreto 96.044/88-MT e Portaria 
COLOG n.03-DFPC-MD para produtos 
perigosos - classe 1-explosivos; 
 
 
  - Proceder dentro dos prazos 
previstos em lei as renovações da 
documentação do veículo, do 
motorista e da carga; 
 
  - Treinar e habilitar, periodicamente, 
o motorista da carga perigosa dentro 
das exigências da legislação; 
 
 -  Instalar os equipamentos de 
segurança veicular (tacógrafo, 
extintores,placas de sinalização, etc...) 
 
  - Manter a disposição das 
autoridades os discos do tacógrafo do 
veículo de transporte; 
 
  - Apostilar ao CR da empresa o 
veículo transportador de explosivos; 
 
  - Manter o veículo em condições de 
transporte do produto perigoso 
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descarregá-los; 
1.1.1.7- É proibida a utilização de 
luzes não protegidas, fósforos, 
isqueiros, dispositivos e ferramentas, 
capazes de produzirem chama ou 
centelha, nos locais de embarque e 
desembarque, como também e 
durante o transporte dos explosivos; 
1.1.2- DO MOTORISTA: 
1.1.2.1-Certificado de conclusão do 
curso de MOPP (Movimentação e 
Operação de Produtos 
Perigosos);Carteira de habilitação com 
anotação junto ao DETRAN-HAB 
PROD PERIGOSOS E EXERCE ATIV 
REMUNERADA; Apostilamento ao CR 
da empresa do Motorista; 
1.1.3 - DO VEÍCULO: 
1.1.3.1-Certificado de Registro e 
Licenciamento junto ao DETRAN -CE 
;Seguro obrigatório pago e 
Certificação do INMETRO com 
identificação do número do chassi do 
veículo(verificar a validade em função 
do ano de fabricação do veículo); 
Apostilamento ao CR da empresa do  
Veículo; 
 
1.2 - EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA 
1.2.1 - DO VEÍCULO: 
1.2.1.1 - Equipamentos de segurança 
veicular conforme Decreto 96044/88-
MT (Ministério dos Transportes) para 
transporte  de produtos perigosos; 
Tacógrafo, extintores em número de 
dois do tipo pó químico, caixa de 
ferramentas, batoques, calços de 
madeira;vassoura, Pá e enxada de 
plástico, lanterna antí-faísca,Kit de 
primeiros socorros; 
1.2.2- DO MOTORISTA: 
1.2.2.1- Equipamentos de Proteção 
Individual de acordo com o Decreto 
96044/88-MT (Ministério dos 
Transportes) para transporte de 
produtos perigosos; Capacete, luvas 
de proteção química, máscara contra 
gases orgânicos tipo 1, máscara facial 
total, botas de borracha, colete 
sinalizador, protetor auditivo(concha 
ou inserção), capa de chuva 
 
1.3-SINALIZAÇÃO 
1.3.1- DO VEÍCULO 
1.3.1- Equipamentos e placas de 
sinalização de acordo o Decreto Nº 
96044/88-MT (Ministério dos 
Transportes) e Normas Brasileiras 
(NBRs);(Cones e fitas de sinalização, 
placas indicativas de PERIGO 
AFASTE-SE, painel de segurança, 
rótulo de risco e placa com os dizeres: 
CARGA PERIGOSA, bandeirolas 
vermelhas; 
 
1.4- TRANSPORTE EM CONJUNTO 
1.4.1- O transporte conjunto de tipos 
diferentes de explosivos só pode ser 
realizado mediante seu grupo de 
compatibilidade, de acordo com a 
tabela do Anexo E, do DECRETO Nº. 
3.665, de 20 de novembro de 
2000.Também devem ser cumpridas 
as determinações da portaria no. 03-
CO LOG, de 10 de maio de 2012, nos 

 
-Detonação prematura da carga por 
transportar produtos explosivos 
incompatíveis segundo as normas em 
vigor; 
 
 
- Cansaço físico e mental do motorista;  
 
 
- Danos materiais a carga e ao 
veículo; 
 
 
- Processo criminal contra a empresa; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta do equipamento de segurança 
ao combate a sinistros; 
 
- Colisão com veículo de terceiros por 
ausência de equipamento de 
sinalização no local do sinistro; 
 
- Explosão de carga explosiva de 
ruptura por contato com acessórios de 
iniciação; 
 
- Roubo de Carga Perigosa; 
 
-Lesão séria ou Morte do motorista; 
 
-Responsabilidade criminal das 
empresas envolvidas nas atividades; 
 
-Responsabilidade criminal do 
motorista (detenção sem fiança); 

(Certificação do INMETRO); 
 
  -Confeccionar a caixa de segurança 
para o transporte das espoletas, 
estopins e retardos em separado do 
explosivo e do cordel detonante, 
observadas às condições estipuladas 
no Art. 34, DECRETO Nº. 3.665, de 20 
de novembro de 2000; 
 
  -Apostilar ao CR da empresa o 
motorista credenciado ao transporte de 
carga perigosa; 
  
  - Promover o descanso do motorista 
e obedecer às normas de direção 
defensiva e do transporte de Produto 
Perigoso - MOPP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Instalar sinal sonoro para 
deslocamentos à ré; 
 
  - Manter aparelho celular ou 
radiocomunicador no veículo de 
transporte para comunicar 
emergências; 
 
  - Estacionar em áreas permitidas 
para produtos perigosos com 
vigilância; 
 
  - Não transitar por vias públicas 
movimentadas; 
 
  -Não dar caronas e transportar 
funcionários de outros setores da 
empresa e terceiros; 
 
-Transportar os materiais explosivos e 
seus acessórios em veículo apropriado 
e equipado com a caixa de segurança; 
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artigos 38 a 42. 
1.4.2- O transporte de acessórios 
iniciadores pode ser realizado na 
mesma viatura, com carroceria aberta 
ou fechada,carregada com explosivos, 
desde que observadas às condições 
estipuladas no Art. 34, DECRETO Nº. 
3.665, de 20 de novembro de 2000. 

 
 
2- MANUSEIO DE EXPLOSIVOS  E 
SEUS ACESSÓRIOS: 
 
2.1 – RESPONSABILIDADES: 
 
2.1.1. BLASTER (CABO DE FOGO): 
 
-Estar presente desde o inicio dos 
trabalhos com explosivos até o final do 
carregamento e detonação da cava; 
- Estabelecer ORDEM DE SERVIÇO 
para os trabalhos de detonação; 
-Preencher CADASTRO DE 
DETONAÇÃO (NBR-9653) para cada 
detonação; 
-Disponibilizar a fiscalização o PLANO 
DE FOGO GERAL DA OBRA e o 
PLANO DE FOGO LOCAL(DO DIA) 
aprovados pelo SFPC- 10/RM; 
-Utilizar capacete de cor destacada 
para sua imediata identificação; 
-Portar o ATESTADO DE BLASTER 
emitido pela SSP-CE (documento 
original); 
-Verificar a validade do ATESTADO 
DE BLASTER (um ano); 
-Verificar a validade do CERTIFICADO 
DO CURSO DE BLASTER (um ano); 
 
2.1.2. EMPRESA: 
 
-Obter o Certificado de Registro (CR) 
junto ao SFPC/10/RM; 
-Obter a Autorização para prestação 
de serviço de detonação à terceiros; 
-Verificar a validade do CR e renová-lo 
quando do seu vencimento; 
-Verificar a validade da autorização e 
renová-la quando do seu vencimento; 
-Apresentar o Mapa de Controle e de 
Estoque ao SFPC/10/RM, com a 
movimentação de materiais explosivos 
no período; 
-Verificar a validade do ATESTADO  
DE BLASTER (um ano); 
-Verificar a validade do CERTIFICADO 
DO CURSO DE BLASTER (um ano); 
-Apresentar registro no CREA/CE por 
empreender atividades com 
explosivos; 
-A função de Blaster deve ser 
regularizada na documentação legal 
de vínculo empregatício (carteira do 
trabalho); 
- A equipe de detonação deverá ter no 
mínimo dois trabalhadores; 
-Disponibilizar a fiscalização o PLANO 
DE FOGO GERAL DA OBRA e o 
PLANO DE FOGO LOCAL(DO DIA) 
aprovados pelo SFPC- 10/RM; 
-O Blaster deverá ter curso de 
primeiros socorros e combate a 
incêndio; 
-O Candidato a trabalhar na função de 
Blaster deverá ser submetido a 
exames específicos tais como: 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Ausência de documentação do 
profissional habilitado; 
 
-Paralisação dos trabalhos, apreensão 
do pessoal e material, multa e ação 
penal criminal; 
 
-Falta de documentação à fiscalização; 
 
 
-Documentação com validade vencida; 
 
 
-Vícios do trabalho e auto confiança; 
 
 
-Falha na identificação do Blaster; 
 
 
-Não renovação do Atestado de 
Blaster; 
 
 
-Paralisação dos trabalhos, apreensão 
do pessoal e material, multa e ação 
penal criminal; 
 
-Documentação com validade vencida; 
 
-Falta de documentação à fiscalização; 
 
-Descredenciamento junto aos órgãos 
de fiscalização da atividade com 
explosivos; 
 
 
 
-Descredenciamento junto a empresa 
contratante dos serviços; 
 
-Não aprovação dos Planos de fogo 
geral e/ou local pelo SFPC/10/RM-CE; 
 
 
-Em caso de acidente não há 
profissional treinado em primeiros 
socorros e combate a incêndio; 
 
-Distúrbios emocionais e vícios 
químicos podem levar a acidentes com 
lesões graves e morte; 
 
 
- Lesão grave e morte de terceiros por 
detonação em zonas povoadas; 
 
-Equipamentos inadequados ou 
ausentes; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Portar e conduzir os documentos 
originais da atividade com explosivos; 
 
 
 
-Confeccionar os Planos de Fogo 
Geral e Local da obra; 
 
 
 
-Preencher o CADASTRO DE 
DETONAÇÃO (MODELO NBR9653) 
PARA CADA DETONAÇÃO E 
MANTER EM ARQUIVO; 
 
 
 
-Utilizar EPI de identificação; 
 
 
 
-Manter sua conduta moral em bom 
conceito frente às autoridades 
policiais; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Expedir ORDEM DE SERVIÇO PARA 
CADA DETONAÇÃO; 
 
-Habilitar no mínimo dois Blaster; 
 
-Identificar o Blaster dos demais 
trabalhadores; 
 
-Manter a documentação do Blaster 
em dia e à disposição das autoridades 
fiscalizadoras; 
 
-Guardar em arquivo específico os 
Planos de Fogos Geral e Local da 
Obra; 
 
-Regularizar o cadastro da empresa 
nos órgãos fiscalizadores da atividade 
com explosivos(MD/SFPC-10/RM-CE, 
CREA-CE, SEMACE); 
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Psicológico, uso de bebidas alcoólicas 
e cigarro; 
-Em detonações realizadas em área 
urbana o Blaster poderá atuar com a 
supervisão do eng.º de minas; 
 
- A equipe de detonação deve ter 
disponível todas às ferramentas 
necessárias para manusear explosivos 
com segurança.  
 
A seguir uma lista de sugestões:  
Trena, balança, cronômetro, canivete, 
furador de cartucho, espelho, nível de 
mão, protetor de ouvido, comunicador 
à distância (portátil), lanterna, tinta 
fluorescente, fita isolante, sinais de 
tráfego, kit de primeiros socorros, água 
potável. 
 
2.2 TAREFAS DE CARREGAMENTO: 
 
-Não iniciar o carregamento enquanto 
a perfuração não tenha terminado; 
-Usar somente o material explosivo 
projetado no plano de fogo; 
-O carregamento da cava não deve 
exceder ao tempo mínimo de 
segurança estabelecido no plano de 
fogo; 
-Realizar o carregamento na data e 
horário projetado no plano de fogo; 
-Não Carregar furos que não estejam 
projetados no plano de fogo; 
-Não carregar furos que estejam fora 
dos padrões projetados no Plano de 
fogo (diâmetro, comprimento e malha); 
 
-O transporte dos explosivos do 
veículo até os furos deverá ser 
realizado, manualmente, em recipiente 
adequado e em quantidades previstas 
no plano de fogo; 
 
-Colocar os explosivos e os acessórios 
distantes um dos outros; 
-Levar somente o material explosivo 
para o carregamento dos furos (deixar 
o iniciador do fogo por último); 
-Não deixar explosivo ou acessório em 
lugares onde estranhos ou crianças 
possam ter acesso; 
-Verificar se o furo está desobstruído 
até o fundo com o atacador de 
plástico; 
-Não usar explosivos que estejam 
visivelmente deteriorados; 
-Não deixar que pessoas estranhas ao 
carregamento do fogo se aproximem 
da área de trabalho; 
-Não socar  o cartucho da escorva 
com espoleta e estopim; 
- Não socar o cartucho escorva com 
cordel detonante; 
 
-Usar cano de PVC de diâmetro igual 
ou menor que 25 mm como atacador; 
 
-Usar atacador de plástico para 
“empurrar” o explosivo até o mesmo 
atingir o fundo do furo (apenas para 
constatar o preenchimento do furo e 
complemento da carga); 
 
-Usar atacador de plástico, com 
marcadores, para acompanhar a altura 

-Ações inadequadas projetadas no 
plano de fogo por profissional não 
habilitado; 
 
-Não renovação do Certificado de 
Registro da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Equipamentos que produzem agentes 
mecânicos e calor; 
 
-Detonação prematura dos explosivos; 
 
-Carregamento realizado fora do 
projeto do plano de fogo; 
 
-Consumo inadequado do material 
explosivo; 
-Rendimento prejudicado do 
desmonte; 
 
-Danos ao meio ambiente 
(ultralançamento, ruído e vibração); 
 
-Condução inadequada de explosivos  
e acessórios; 
 
-Detonação prematura por contato da 
carga com iniciadores antes do tempo; 
 
-Acesso de terceiros a materiais 
explosivos com potencial de 
detonação prematura; 
 
-Lesão grave e/ou morte de terceiros; 
 
-Danos provocados pela socagem ao 
iniciador da carga explosiva; 
 
-Explosão prematura da carga devido 
a socagem da espoleta e/ou cordel 
detonante; 
 
-Atacador obstruir o furo devido ao 
diâmetro do mesmo ser inadequado 
(grosso); 
 
-Atacador metálico ocasionando 
correntes parasitas e ignição 
prematura da carga explosiva no furo; 
 
-Atacador metálico ocasionando o 
corte do acessório e conseqüente 
falha na detonação; 
 
-Desperdício de material explosivo na 
região superficial do furo; 
 
-Exposição ao risco de 
ultralançamento de rocha da região 
superficial do furo; 

 
-Requerer o Certificado de Registro 
junto ao SFPC/10/RM-CE; 
 
-Entregar, nos prazos estabelecidos, 
todos os documentos de controle 
exigidos pela fiscalização; 
 
-Realizar exames médicos físicos e 
psicológicos, regularmente, no Blaster; 
 
-Disponibilizar equipamentos e 
materiais adequados as atividades 
com explosivos; 
 
-Contratar profissional habilitado ao 
tipo de atividade com explosivos; 
 
-Os sócios da empresa deverão 
manter conduta moral frente às 
autoridades policiais; 
 
 
-Nenhum trabalho de perfuração deve 
ser realizado em conjunto com o 
carregamento da cava; 
 
-Equipamentos e máquinas geradoras 
de agentes mecânicos ou calor devem 
ser afastadas do contato com 
materiais explosivos; 
 
-O plano de fogo deve ser obedecido e 
seus parâmetros de carga seguidos a 
risca; 
 
-A condução dos materiais explosivos 
do veículo até a cava deve ser feita em 
sacola e/ou saco apropriados e nas 
quantidades projetadas no plano de 
fogo; 
 
 
-O Blaster deverá ser o responsável 
pela aplicação das normas de 
segurança no ambiente de trabalho; 
 
-Os explosivos utilizados devem ser 
alvos de inspeções de qualidade; 
 
-A carga explosiva deve ser vigiada e 
colocada fora do alcance de terceiros; 
 
-A tarefa de socagem não deverá ser 
realizada em momento algum do 
carregamento, sob pena de danificar 
os acessórios e provocar a falha e/ou 
detonação prematura do fogo; 
 
-As ligações e nós deverão ser feitos 
com bastante cuidado e atenção sob 
pena de ocasionar a falha de 
propagação do fogo; 
 
-Os atacadores usados não poderão 
gerar faíscas, centelhas ou correntes 
parasitas; 
 
-Observar que o carregamento dos 
furos até a “boca” somente trará 
rendimentos maléficos ao desmonte; 
 
 
-O uso de retardos trará benefícios  
em todos os aspectos à detonação; 
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de carga projetada no plano de fogo; 
-Não carregar um furo até a superfície 
com explosivos; 
 
-Usar o tampão dinâmico (uso de 
pedrisco com 1/10 do diâmetro do furo 
(mm) e não deve ser socado); 
 
-Realizar as conexões e/ou nós à linha 
tronco projetadas no plano de fogo; 
 
-Usar os retardos projetados no plano 
de fogo; 
 
 
-Utilizar sistema de iniciação 
compatível com a carga explosiva. 
 
-Todo sistema de iniciação na 
superfície deve ser redundante ou 
com, no mínimo, dois caminhos de 
detonação. 
-Verificar as conexões e nós à linha 
tronco, furo a furo; 
-Utilizar o estopim no tamanho mínimo 
de 1,00 m para a ignição do fogo;  
-Usar alicate amolgador para fixar a 
espoleta ao estopim; 
-Usar fita adesiva (tipo isolante) para 
fixar a espoleta à linha de detonação; 
-Posicionar a extremidade da espoleta 
no sentido dos furos a detonar; 
-Colocar anteparo físico, tipo saco de 
areia, entre o ponto de ignição da 
carga explosiva e a espoleta; 
-Não acender vários estopins de uma 
única vez; 
 
 
-Verificar as condições da ponta do 
estopim antes de acendê-la; 
-Cortar a ponta do estopim na direção 
inclinada expondo a maior quantidade 
possível de pólvora; 
 
-Não usar instrumentos para acender 
estopim (acendedores), que possam 
ter a sua chama apagada facilmente; 
 
-Ter sempre em mãos dois sistemas 
de acendimento do estopim; 
 
-Preferencialmente acender o estopim 
da ignição com outro pedaço de 
estopim; 
 
- Usar EPI para acendimento do 
estopim, luvas; 
 
-A iniciação do desmonte deve ser 
realizada pelo Blaster e assistido pelo 
auxiliar posicionado a uma distância 
mínima de 20,00 metros do ponto de 
ignição; 
 
-Utilizar sistema de aviso para o 
controle da detonação (usar estopim 
com metade do tamanho do usado na 
ignição); 
 
-Cronometrar, periodicamente, os 
tempos de propagação do estopim e 
preencher uma ficha controle. 
 
 
 

 
-Exposição ao ruído (tiro canhão); 
 
-Escape de gases pela parte superior 
do furo; 
 
-Acumulo dos efeitos  da detonação 
instantânea de várias cargas 
adjacentes; 
 
-Fragmentação inadequada e 
rendimento da detonação prejudicado; 
 
 
 
-Sistema de iniciação inadequado e 
falho desde sua concepção; 
 
-Corte na propagação da ignição do 
fogo por existência de apenas um 
caminho; 
 
-Erro na execução de nós e ligações à 
linha tronco; 
 
-Danos provocados ao estopim no 
amolgamento e falha na detonação; 
 
-Corte na iniciação por posicionamento 
inadequado da espoleta; 
 
-Tempo de ignição inadequado e fora 
do projetado no plano de fogo; 
 
-Corte do estopim por projeção de 
pedras de detonações adjacentes; 
 
 
 
-Falha da iniciação por corte 
inadequado do estopim para 
acendimento; 
 
-Acendimento de estopins prejudicado 
por condições ambientais; 
 
-Detonação prematura da carga por 
desvio da chispa de acendimento do 
estopim; 
 
-Queimar as mãos no acendimento do 
estopim; 
 
-Falha do sistema de acendimento do 
estopim; 
 
-Mal súbito ou auxílio de emergência 
ao Blaster; 
 
-Área de risco ser invadida antes da 
liberação normal; 
 
-Detonação realizada fora do projetado 
no plano de fogo; 
 
-Danos graves a terceiros com lesões 
e/ou morte; 
 
-Perda da noção de tempo decorrido 
desde a ignição; 
 
-Desvio de tempo de queima do 
estopim fora do projetado no plano de 
fogo; 

 
 
 
 
- O blaster deverá providenciar o 
material adequado para uso no 
tampão dinâmico evitando o uso de 
outro material; 
 
 
 
 
 
-O plano de fogo deve contemplar os 
tipos de iniciação adequados aos 
explosivos utilizados; 
 
-A detonação deverá seguir por, no 
mínimo, dois caminhos; 
 
-Uso de tamanho mínimo para o 
estopim de 1,00 m; 
 
-O amolgamento deverá ser realizado 
com alicate amolgador e após o 
carregamento e isolamento da área de 
risco; 
 
-Utilizar conjuntos amolgados de 
fabrica o que não isenta de falhas a 
iniciação; 
 
 
-A colocação do conjunto espoleta e 
estopim em contato com a linha tronco 
de propagação do fogo só deve ser 
realizada no momento da detonação; 
 
-Usar fita adesiva tipo isolante para a 
fixação da espoleta na linha tronco; 
 
-A espoleta deve ser colocada com 
sua extremidade de carga no sentido 
dos furos a detonar; 
 
-Utilizar dois sistemas de iniciação 
segura do estopim; 
 
-O auxiliar do Blaster deverá 
permanecer atento as atividades 
entorno da cava na hora da ignição da 
mesma; 
 
-Usar o sistema de aviso para controle 
do tempo restante de ignição do fogo; 
 
 
-Cronometrar, constantemente, os 
tempos de propagação do estopim; 
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3- NO ABAFAMENTO 
(CONTENÇÃO) DO FOGO: 
-Toda a detonação deve ter sistema 
de abafamento (contenção); 
-Detonações empreendidas próximas 
a casas em zona rural, em baixo de 
redes elétricas e próximas a rodovias 
devem ser, rigorosamente, controladas 
e utilizados os retardos definidos no 
plano de fogo; 
-O abafamento do fogo poderá ser 
feito com conjunto de telas aramadas, 
uma de malha de no mínimo 10 cm x 
10 cm e outra de 2,00 cm x 2,00 cm, 
amarradas uma a outra com arame; 
-Colocar sacos de areia em cima e 
distribuídos lateralmente em toda a 
extensão da tela (como apoio); 
-Não usar pneus ou anteparos 
metálicos (chapas, campânulas); 
-Não danificar o acessório quando da 
colocação da tela no abafamento do 
fogo (usar saco de areia para isolar o 
acessório da tela); 
-Manobrar o veículo de transporte e 
apoio com total segurança e 
orientação do Blaster; 
 

-Realizar  ações não projetadas no 
plano de fogo; 
 
-Riscos de acidentes por picadas de 
animais peçonhentos; 
 
-Riscos ergonômicos; 
 
-Pedras no interior do saco lançadas a 
grandes distâncias; 
 
-Objetos sólidos e compactos 
arremessados em qualquer direção; 
 
-Lesão grave ou morte de terceiros; 
 
-Manuseio de ferramentas impróprias 
a atividade com risco de acidente; 
 
-Detonação acidental por uso de 
equipamentos  não especificados; 
 
  - Manobras de veículos executadas 
com  imperfeição e próximas a cava; 

 
-Utilizar sacos de areia no abafamento 
quando necessário; 
 
-Usar conjunto de tela aramada para 
abafamento próximo a casas, redes 
elétricas e rodovias; 
 
-Usar sacos de areia para fixar e 
apoiar a tela em cima da cava 
distribuindo-os lateralmente em toda a 
extensão da tela; 
 
-Não usar objetos sólidos e compactos 
para abafar o fogo; 
 
-Instruir o motorista do veículo de 
apoio das manobras entorno da área 
de carregamento; 
 
-Proteger o acessório de ignição da 
carga de cortes provocados pela tela, 
por sacos de areia; 

 
 
4-NA ÁREA DA DETONAÇÃO: 
 
-Isolar a área de risco de acordo com o 
projetado no Plano de Fogo; 
- Realizar a detonação após percorrer a 
área de risco e verificar a total 
evacuação; 
- Utilizar equipamentos de sinalização 
para o isolamento de rodovias e em 
áreas povoadas; 
-Solicitar auxílio de policiamento local 
para o total isolamento da área de risco 
da detonação; 
-Usar sinal sonoro para alertar sobre o 
início dos procedimentos de ignição da 
carga explosiva; 
-Repetir no mínimo três sinais sonoros, 
espaçados de alguns segundos e de 
duração contínua e longa; 
-O ponto de observação e refúgio do 
Blaster deve ser o mais seguro possível e 
com visão geral da área detonada; 
-Não retornar à área da detonação antes 
da completa dissipação da poeira e dos 
gases tóxicos; 
-O retorno à área de fogo só poderá ser 
liberado após a inspeção realizada pelo 
Blaster (cabo de fogo); 
-Realizar o monitoramento da limpeza do 
local detonado; 

 
-Realizar procedimentos indevidos e não 
projetados no plano de fogo; 
 
- Presença de pessoas não autorizadas; 
 
- Risco de furto e desvio de materiais 
explosivos; 
 
-Mau isolamento e dimensionamento da 
área de risco da detonação; 
 
-Danos ao meio ambiente 
(ultralançamento, ruído e vibração); 
 
-Lesão grave e/ou morte de terceiros; 
 
-Mau posicionamento do Blaster para o 
controle visual da detonação; 
 
-Exposição a poeiras e gases tóxicos; 
 
-Detonação retardada no retorno do 
Blaster à área de risco; 
 
-Lesão grave e/ou morte do Blaster; 
 
-Detonação por choque, 
impacto ou faísca provocado por 
equipamento de limpeza da cava; 

 
-Seguir com rigor e exatidão os 
indicadores de isolamento para a área de 
risco projetados  no PLANO DE FOGO; 
-Nunca realizar uma detonação sem 
antes ter a certeza absoluta de que todas 
as pessoas que se acharem nas 
proximidades da área DE RISCO estejam 
bem abrigadas e protegidas; 
 
-Interromper o tráfego de veículos, 
pessoas e animais nas proximidades da 
área a ser detonada e utilizar para tal a 
sinalização com cones, fitas, placas 
indicativas, bandeirolas vermelhas, colete 
sinalizador, veículos e apoio de 
policiamento local em áreas povoadas; 
 
-Utilizar sinal sonoro (buzina, sirene, 
apito, etc.) para aviso do início da ignição 
do fogo. No mínimo com três silvos 
distintos e contínuos; 
 
-O Blaster deverá se posicionar em 
condições de total visibilidade da área de 
risco da detonação e acompanhar 
visualmente a propagação no estopim; 
 
-Os operadores dos equipamentos de 
limpeza deverão ser orientados para os 
cuidados de procederem na limpeza da 
cava caso surjam explosivos na pilha de 
rocha detonada; 

 

 
5 - PLANO DE SOBRAS: 
 
-Recolher ao paiol todos os explosivos 
e acessórios que porventura tenham 
sobrado de uma detonação; 
 
-Obedecer ao PLANO DE SOBRAS; 
 
-Consumo imediato não deverá haver 
sobras, sem prejuízo ao plano de fogo; 

 
-Pessoas estranhas manter contato 
com materiais explosivos; 
-Procedimentos inadequados e 
errados daqueles projetados no plano 
de fogo; 
 
-Guarda e Transporte irregular de 
material explosivo; 
 
-Risco de detonação do material; 

 
-Projetar no plano de fogo o plano de 
sobras caso seja necessário; 
 
-Utilizar todo o material explosivo no 
desmonte projetado no plano de fogo; 
 
-Não alterar os parâmetros de carga 
em função de modificações na 
perfuração; 
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-Lesão grave e/ou morte de terceiros; 
 
-Alterações de carga não projetadas 
no plano de fogo; 
 
-Danos ao meio ambiente 
(ultralançamento, ruído e viração); 
 

-Antes do início do carregamento 
avaliar as quantidades necessárias a 
carga da cava; 
 
-Não realizar o carregamento com 
quantidades acima daquelas 
projetadas no plano de fogo; 
 
-Prever no plano de fogo, previamente, 
o uso de materiais explosivos que 
venham a sobrar devido aos padrões 
de embalagens; 

 
 
 
6 - PLANO DE FALHAS: 
 
O cabo de fogo deve: 
 
-Ir até a área da falha, após o período 
de espera, para determinar a extensão 
da falha; 
-O tempo de espera deve ser no 
mínimo, o dobro daquele de ignição do 
fogo; 
-Desenvolver um plano para correção 
da falha e designar somente as 
pessoas necessárias para a ação 
corretiva; 
-Registrar no relatório de fogo a 
posição da falha para recuperar 
qualquer explosivo não detonado; 
-Uma completa inspeção deve ser feita 
para avaliar o sucesso da 
redetonação; 
-Todo explosivo não detonado deve 
ser recuperado e detonado sem 
prejuízo ao plano de fogo; 
-Se houver suspeita de explosivo 
falhado na pilha de fragmentos, o 
Blaster deve ser comunicado e 
alertado; 
-Um plano para recuperação de 
explosivos falhados deve ser 
elaborado e comunicado aos 
responsáveis; 
-Antes de re-detonar o fogo, aumentar 
a área de isolamento para o caso da 
re-detonação provocar um ultra 
lançamento; 
 -Constatar a ocorrência de Roubo de 
furos (retardos com erro no 
dimensionamento); 
-Verificar a Interrupção da detonação 
por corte na iniciação (estopim), na 
linha tronco ou na linha de 
propagação; 
-Verificar a colocação errada da 
espoleta na iniciação do fogo; 
 
-Não tentar investigar uma falha 
imediatamente; 
-Não liberar a entrada de terceiros à 
área de risco; 
-Manter o menor número de pessoas 
entorno do ponto de falha para a 
verificação das causas e recuperação 
dos explosivos; 
-Detonar, imediatamente, os furos 
remanescentes com segurança; 
-Em caso de impossibilidade de 
detonação de furos falhados, retirar 
com segurança o acessório (estopim, 
espoleta ou cordel detonante); 
-Para iniciação de cargas falhadas 
leve em consideração o “AIR GAP” do 

 
 
 
 
 
 
-Detonação retardada pela reiniciação 
do acessório de ignição do fogo; 
 
-Tempo de espera inadequado para o 
retorno á área; 
 
-Risco de quedas no mesmo nível; 
 
-Número de pessoas em excesso 
dentro da área de risco; 
 
 
 
-Restos de explosivos falhados na 
pilha de rocha detonada; 
 
-Furos falhados com material 
explosivo em seu interior; 
 
-Ultralançamento na re-detonação de 
furos falhados; 
 
-Guarda e transporte irregular de  
explosivo falhado; 
 
-Apreensão do veículo, motorista e 
pessoal envolvido na atividade; 
 
-Multa e responsabilidade criminal 
para a empresa e trabalhadores 
envolvidos na atividade; 
 
-Descredenciamento para a prestação 
de serviço de detonação a terceiros 
pelo órgão fiscalizador da atividade; 
 
-Colocação da espoleta em sentido 
contrário ao dos furos a detonar; 
 
 
 
-Exposição a poeiras e gases tóxicos; 
 
-Detonação acidental; 
 
-Utilização de equipamentos e 
máquinas que gerem agentes 
mecânicos e calor que possibilitem a 
ignição da carga; 
 
-Abandono de material explosivo no 
meio ambiente; 
 
-Pessoas estranhas manter contato 
com materiais explosivos; 
 

 
 
 
 
 
-Em caso de falha o Blaster é a única 
pessoa autorizada a adentrar a área 
de risco; 
-Ter calma e tranqüilidade na 
realização das ações; 
-O tempo de espera para o retorno à 
área de risco deve ser estipulado e 
projetado pelo Blaster no plano de 
fogo; 
-Passado o tempo de espera o Blaster 
deverá avaliar e verificar a extensão 
da falha; 
-Recolher os restos de explosivos 
falhados e colocá-los nos furos que 
possam ser re-detonados; 
-Re-detonar, de imediato, sem 
liberação da área de risco, os furos 
falhados; 
-Avaliar, de imediato, a necessidade 
de aumentar a área de risco antes da 
nova detonação; 
-Na impossibilidade de re-detonação o 
Blaster deverá retirar os acessórios 
iniciadores dos furos falhados e 
proceder a Deterioração da carga por 
meios convencionais; 
-Os restos falhados de acessórios 
deverão ser destruídos, de imediato e 
ainda dentro da área de risco, por 
meio de detonação; 
-Na impossibilidade desta destruição 
os acessórios serão guardados na 
caixa de segurança para posterior 
detonação; 
-O explosivo granulado poderá ser 
dissolvido, de imediato, em água 
abundante; 
-O explosivo tipo emulsão poderá ser 
dissolvido em água após um período 
de exposição acima de 72 horas; 
-O estopim poderá ser colocado em 
contato com água abundante para a 
neutralização de seu conteúdo de 
pólvora; 
-A espoleta simples poderá ser imersa 
em água abundante para neutralização 
de sua carga iniciadora, até sua total 
detonação; 
-O cordel detonante poderá ser imerso 
em água abundante para neutralização 
de sua carga de nitro penta até sua 
detonação posterior; 
-Ficha de controle de falha deverá ser 
preenchida com detalhes da 
ocorrência; 
-Furos falhados não deverão ser em 
hipótese alguma, reaproveitados; 
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explosivo; 
-Não permitir que os trabalhos de 
carregamento e furação sejam 
iniciados antes de resolver o 
problema; 
-Não retirar os explosivos do furo por 
meio mecânico; 
-Tomar cuidados especiais se o 
explosivo ainda estiver escorvado; 
-Não fazer furação em locais que 
possam atingir furos falhados; 
-Não aproveitar furos remanescentes 
para continuar a furação; 
-Promover uma nova detonação 
através de uma nova carga em um 
novo furo levando em consideração as 
distâncias de segurança para cada 
caso; 
-Não abandonar material explosivo no 
meio ambiente; 
-Não destruir material explosivo sem o 
conhecimento das normas específicas; 

- Risco de roubo, furto e desvio de 
material explosivo. 
 
-Destruição inadequada de material 
explosivo; 
 
-Procedimentos e ações inadequadas 
e erradas no manuseio e transporte de 
explosivos; 
 
-Explosivos e acessórios com 
problemas técnicos de fabricação; 
 
-  O material explosivo poderá parar 
nas mãos de pessoas que o utilizarão 
de forma incorreta provocando danos 
a terceiros. 

-A distância segura para perfuração de 
um novo furo próximo a um falhado 
carregado deverá ser de 0,50 m; 
-Atenção e cuidado na inclinação do  
novo furo para não arrombar o furo 
falhado; 
-O comprimento do novo furo deve ser 
superior em, no mínimo, 0,20 m o do 
furo falhado; 
-Entrar em contato com o fabricante e 
requisitar informações técnicas sobre 
os materiais explosivos que 
apresentaram falhas com indicação da 
marca e nome do produto, data de 
fabricação, número do lote e código de 
barra de cada material explosivo; 
-Caso o problema persistir reunir a 
equipe de detonação e fazer uma 
investigação detalhada no manuseio e 
transporte; 

 
ANEXO 01 
 
SISTEMA INICIADOR ELETRÔNICO 
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ANEXO 02 
 
REFORÇADOR (BOOSTER) 
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ANEXO 03 
 
RETARDO 
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Catálogo DYNO NOBEL-MAGNUM              Disciplina Explosivos, UFRGS 
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ANEXO 04 

AMOLGAMENTO 
 

 
 

AMOLGAMENTO DA ESPOLETA

• ESPOLETA SIMPLES

I II III

I - Vazio
II - Azida de chumbo
III - Nitropenta

AMOLGAR AMOLGAR

Contato correto Contato incorreto

Contato incorreto

ALMOGAR
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ANEXO 05 
 
MANUSEIO  DO CORDEL DETONANTE 
 
 

ESCORVA COM CORDEL

• Tipos de escorva:

Segundo Primeiro
Processo Processo

Fita adesiva

Cordel detonante

Cartucho

Fita adesiva

Cartucho

Cordel detonante

 

CARREGAMENTO COM CORDEL

Cordel detonante

Cartucho Escorva
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ANEXO 05 (CONTINUAÇÃO) 
 

 
 

Conexão da linha tronco com o Cordel

Conexões corretas

Conexões incorretas

 

EMENDA COM CORDEL
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ANEXO 06 
DOS VEÍCULOS E DOS EQUIPAMENTOS 
 

 
Tacógrafo     Rótulo de Risco e Painel de Segurança 
 

 
Equipamentos de Emergência e Sinalização do Veículo 
 

 
CIPP - Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos (INMETRO). 





Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!




