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NR 19 - EXPLOSIVOS 

 

Refere-se ao: 

Depósito 

Armazenagem 

Manuseio 

Transporte 



DEFINIÇÃO 

 Explosivos são substâncias capazes de rapidamente se 

transformarem em gases, produzindo calor intenso e pressões 

elevadas, se subdividindo em: 

 a) explosivos iniciadores: excitação de cargas explosivas 

 b) explosivos reforçadores: intermediários entre o iniciador 

e a carga explosiva 

 c) explosivos de ruptura: altos explosivos, tóxicos; 

 d) pólvoras: projeção. 



Terreno firme, seco, sem mudança de temperatura e vento; 

Afastada de centros povoados, rodovias, ferrovias, obras de 

arte importantes, habitações isoladas, oleodutos, linha tronco 

de distribuição de energia elétrica, água e gás; 

Os distanciamento mínimo para as construções de depósito 

segundo as tabelas A, B e C; 

DEPÓSITO E ARMAZENAGEM 



Tabela A (Pólvoras): distância mínima de 45 metros de 

edifícios habitados. 

 

Tabela B (Explosivos iniciadores): distância mínima de 

20 metros de depósitos. 

 

 

DEPÓSITO E ARMAZENAGEM 

Nos locais de armazenagem devem 

possuir placas de  "É PROIBIDO FUMAR" 

e "EXPLOSIVO" que possam ser 

observados por todos; 
 

Materiais próximos: incombustíveis, impermeáveis, 

maus condutores de calor e eletricidade, que não 

produzem faísca; 
 



DEPÓSITO E ARMAZENAGEM 

Piso impermeabilizado e acabamento liso para evitar faíscas; 

 

As portas e janelas abrindo para fora; 

 

Protegidos por pára-raios; 

 

Dotados de sistema eficiente e adequado  

para o combate a incêndio. 



Pessoal devidamente treinado para tal finalidade; 

 

Aplicação com pelo menos um supervisor treinado; 

 

Proibido acender qualquer tipo de chama nas  

áreas em que se manipule ou armazene explosivos; 

 

Não usar ferramentas de metal no manuseio de explosivos; 

 

MANUSEIO 



 Calçado apropriado; 

 Temperatura máxima entre 27°C a 40°C 

 dependendo da substância do explosivo; 

 Arejar obrigatoriamente os depósitos, mediante 

aberturas das portas ou por sistema de 

exaustão; 

 Inspecionar os explosivos armazenados para 

verificar as suas condições de uso. 

 

MANUSEIO 



TRANSPORTE 

 Utilizar sinalização adequada, tais como bandeirolas vermelhas ou 

tabuletas de aviso, afixadas em lugares visíveis; 

 Disposição do material de maneira a facilitar a inspeção e a 

segurança; 

 As munições explosivas e artifícios serão transportados 

separadamente; 

 Proteger o material contra a umidade e incidência direta dos raios 

solares; 

 



TRANSPORTE 

 Proibir a utilização de luzes não-protegidas, fósforos, isqueiros, 

dispositivos ou ferramentas capazes de produzir chama ou 

centelhas nos locais de embarque, desembarque e nos 

transportes; 

 

 Quando houver necessidade de carregar ou descarregar munições 

e explosivos durante a noite, somente admitir iluminação com 

lanternas e holofotes elétricos. 

 



IMPLOSÕES 



IMPLOSÕES 

 Implosão é um evento onde algo sofre um colapso para dentro, porque a 

pressão atmosférica externa é maior do que a pressão interna 

 A implosão de um prédio não é verdadeiramente uma implosão 

 A idéia básica: escolha de pontos chaves para iniciar a implosão 



PROCEDIMENTO 

 Decidem que explosivos usar, onde posicioná-los no prédio e como 

temporizar suas detonações. 

 Equipes de destruição, começam a retirar todas as paredes que não 

sejam de sustentação do prédio. 

 Para pilares de concreto, os engenheiros de demolição usam 

dinamite tradicional. 

 Os engenheiros introduzem esse material explosivo em cavidades 

estreitas perfuradas nos pilares de concreto. 



PROCEDIMENTO 

 Demolir colunas de aço é um pouco mais difícil, porque o material é 

muito denso. 

 Em edifícios com estrutura de sustentação de aço, os engenheiros 

de demolição usam tipicamente o material explosivo especializado 

chamado de RDX. 

 a pressão concentrada em alta velocidade consegue fatiar o aço, 

cortando-o pela metade.  



 Para a ignição tanto de RDX como de dinamite, é necessário aplicar 

um impacto muito forte. Na demolição de um prédio, os engenheiros 

obtêm isso com uma pequena quantidade de material explosivo 

iniciador (chamado de carga primária). 

 

PROCEDIMENTO 



 Usando somente a quantidade necessária de material explosivo, 

os engenheiros minimizam os detritos voadores, reduzindo a 

probabilidade de danos às estruturas vizinhas. Realizam testes 

antes da implosão. 

 Para reduzir ainda mais os detritos voadores, os engenheiros 

podem envolver cada pilar com tela de alambrado e tecido 

geotêxtil. 

PROCEDIMENTO 

















 Sequência da implosao de uma chaminé da antiga cervejaria Henninger em 

Frankfurt Main, Alemanha 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Blasting_frankfurt.jpg


SINALIZAÇÕES REFERENTES AOS EXPLOSIVOS 

Explosivo Explosivo (perigo de incêndio 

de grandes proporções) 

Explosivo (contém agentes 

explosivos 
Explosivo (explosivos 

extremamente sensíveis) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Exp1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Exp2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Exp3.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Exp4.jpg


Explosões em fábrica de fogos de artifício: 

 

 Minas Gerais, agosto de 2002: 

 4 mortes e 6 feridas 

 

 São Paulo, dezembro de 2005: 

 2 mortes 

 

 Rio de Janeiro, janeiro de 2008: 

 2 mortes 

ACIDENTES RECENTES 



 São Paulo, 24 de setembro de 2009: 

 

 Fábrica de fogos de artifício irregular 

 

 Licença para comercializar os produtos e não para 

fabricá-los 

 

 Possível causa para a explosão é que poderia haver 

muita pólvora armazenada no local, mais até do que o 

permitido 

 

 2 mortes e 3 pessoas estão desaparecidas 

ACIDENTES RECENTES 



ACIDENTES RECENTES 



ACIDENTES RECENTES 



ACIDENTES RECENTES 



ACIDENTES RECENTES 

Antes e Depois 



 Ainda há negligências; 

 

 Falta de fiscalização; 

 

 Empresas clandestinas; 

 

 Risco a população. 

CONCLUSÃO 



OBRIGADA PELA ATENÇÃO ! 

 Profª Engª M.Sc. Ana Lúcia de Oliveira Daré 


